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VOORWOORD 

Tijdens de manifestatie Brabant Perspectief 1989 staat het thema 'Kansen en 
bedreigingen' in het kader van de voltooiing van de Europese interne markt 
eind 1992 centraal. HetETIN heeft bij de voorbereiding van de manifestatie 
informatie bijeen gebracht die voor diverse branches in dat verband van 
belang is. HetETIN heeft dat kunnen doen dankzij de belangeloze medewer
king van een aantal studenten van de Katholieke Universiteit Brabant, de 
landbouw Universiteit Wageningen en de Technische Universiteit Eindho
ven. De informatie werd benut bij de voorbereiding van de ondernemingsge
wijze presentatie tijdens de manifestatie en bij de voorbereiding van de bran
chegewijze sessies in de beide auditioria. Daarmee werd het doel bereikt dat 
werd beoogd en ik benut deze gelegenheid graag om allen die daaraan heb
ben meegewerkt voor hun inspanningen dank te zeggen. 

De informatie, zoals die voor een achttal branches bijeen werd gebracht, 
leent zich voor verdere verspreiding. De informatie is voor een grotere kring 
ondernemers van belang dan de desbetreffende branchegenoten. En de infor
matie heeft kwaliteiten die er welhaast toe dwingen ze onder de aandacht 
van velen te brengen. Van Zuydewijn & Partners en hetETIN hebben daarop 
besloten de kosten die aan een verdere verspreiding in boekvorm verbonden 
zijn gezamenlijk te dragen, daartoe mede in staat gesteld door de bedrijven 
die de vormgeving en produktie van de uitgave hebben verzorgd. 

Moge deze uitgave bijdragen aan een verdere verdieping van de voorberei
ding van ondernemers en anderen op de vergrote markt waarmee zij te 
maken zullen krijgen. 

dr. G.R.M. Mustert 
directeur ETIN Economisch Technologisch instituut Noord-Brabant 
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Metaal- en elektro 

1. INLEIDING 
"Onbekend maakt onbemind" staat in een uitgave van de FME: "Portret van 
de metaalelektro-industrie". Dit geldt min of meer voor de gehele sector. 

De metaal- en elektrosector omvat meer dan 9.000 grote en kleine bedrijven, 
die een immens breed scala äa-n produkten voortbrengen. Zestig tot zeventig 
procent daarvan wordt geëxporteerd, hetgeen getuigt van de Nederlandse 
concurrentiekracht en handelsgeest waarin kwaliteit bepalend is. 

Deze brochure gaat nader in op de kansen en bedreigingen voor de metaal-en 
elektrosector bij het wegvallen van de binnengrenzen in het Europa van na 
1992. 

2. METAAL- EN ELEKTRO SEGOR: PROFIEL
SCHETS. 
Omdat deze sector zo groot is volgt er 
allereerst ter plaatsbepaling een profiel
schets. Daarin komt aan de orde: moge
lijke indelingen van de sector In produkt-

segmenten en verdere kenmerken van de 
metaal- en elektrosector in Nederland en 
Noord-Brabant. 

2.1. METAAL- EN ELEKTRO HEMELSSRE.ED 
De uitgestrektheid van deze sector en het 
feit dat deze zoveel bedrijven van verschil
lend karakter bevat, maken dat er ver
schillende indelingen en classificaties 
bestaan. Ook in de wijze waarop deze 
bedrijven zich organiseren onderscheiden 
zij zich. 

Bedrijven met In de regel meer dan 30 
mensen in dienst sluiten zich doorgaans 
aan bij de Vereniging FME, de Vereniging 
voor de Metaal-Elektrotechnische Indu
strie, terwijl voor de kleine- en middel
grote bedrijven de Metaalunie, Neder-

6 

landse Organisatie van Ondernemers in de 
Metaalnijverheid als belangenbehartiger 
fungeert. De beide organisaties hebben 
respectievelijk een ledenbestand van 1.250 
(FME) en 6.600 (Metaalunie) ondernemin
gen. Hieruit blijkt al hoezeer deze sector 
wordt gekenmerkt door een groot aantal 
kleine bedrijven. 

De volgende indeling geeft een zo com
pleet mogelijk beeld van typen bedrijven 
die er in Nederland zijn. Te onderscheiden 
zijn: basismetaal-, metaalprodukten-, 
machinebouw-, elektrotechnische- en 



transportmiddelenindustrle, die als volgt 
zijn te karakteriseren. 
* De basismetaalindustrie vervaardigt 

ijzer-, staal- en non-ferro- (b.v. alumi
nium)produkten uit basisgrondstoffen. 
Dit gebeurt meestal op grotere schaal. 
Voorbeelden zijn: stalen buizen fabrie
ken, draadtrekkerijen en ferro- c.q. non
ferro metaalsmelterijen en -walserijen. 

* In de metaalproduktenindustrie krijgen 
produkten hun toegevoegde waarde in 
gieterijen, smederijen, constructiewerk
plaatsen en velerlel andere metaalwaren
fabrieken. (Staalbouw, Toeleveringsbe
drijven, Alumiurn ramen en deuren 
etc.). 
Tot de machinebouwindustrie behoren 
niet alleen ondernemingen die allerlei 
machines en apparaten vervaardigen, 
bijv. landbouw- en kantoormachines, 
maar ook machine reparatie- en revisie
bedrijven, onderdelenfabricage en 
machine-installatiebed rijven. 

* De elektrotechnische industrie kan 
onder··erdeeld worden in zware elek
trotechnische industrie, componentenfa
bricage, de fabricage van meet-, regel-en 
analyse-apparatuur en van telecommuni
catie-apparatuur (beeld- en geluidsappa
ratuur). 

* Onderdelen van de transportmiddelen
industrie zijn natuurlijk de auto-indus
trie (incl. onderdelen), scheeps- en vlieg
tuigbouw en de rijwiel- en motorrijwiel
industrie. 

* De reeks wordt gecompleteerd door de 
instrumenten- en optische industrie die 
specialistische, met name medisch-tech
nologische en laboratoriumapparatuur 
op de markt brengt. 

Om een beeld te krijgen van de "markt" 
waar al die verschillende produkten naar 
toe gaan kan allereerst de afzet van de 

gehele sector verdeeld worden in de bin
nen- en buitenlandse afzet voor c.q. van: 
1. verdere verwerking in het produktie

proces (halffabrikaten, componenten); 
2. lnvesteringsgoederen: het plegen van 

investeringen (in bijv. machines) door 
andere sectoren; 

3. duurzame consumptiegoederen; 
4. de export is zeer belangrijk met name 

voor de Nederlandse elektrotechnische, 
de instrumenten- en optische, en de 
basismetaal-en transportmiddelenindu
strle, waar zij 60 à 70% van de produk
tlewaarde uitmaakt. 

In sommige gevallen betekent dat relatief 
veel vergeleken bij omringende landen in 
Europa. Een ander belangrijk punt is het 
"toeleverlngsaspect" binnen de metaal- en 
elektrosector. Hier wordt in 3.1 speciale 
aandacht aan geschonken. Het blijkt name
lijk dat vooral de kleinere bedrijven hun 
produkten veelal op klantenspecificatie 
produceren voor zogenaamde uitbeste
ders. Niet zetden is daarbij sprake van een 
jarenlange en duurzame relatie tussen de 
toeleverancier en de uitbesteder. 

Verder kan vermeld worden dat de pro
dukten uit categorie 1, de halffabrikaten, 
het meest. gemaakt worden in de basisme
taal- en metaalproduktenindustrie. Bij de 
andere bedrijfskiassen is de afzet meer 
gelijkmatig verdeeld over halffabrikaten, 
investerlngs- en consumptiegoederen. 

In termen van afnemers is de metaal- en 
elektro industrie zelf verreweg de belang
rijkste klant, vooral door leveringen van 
bedrijven aan elkaar (het toelverings
aspect). Van de lnvesterlngsgoederen gaat 
30% naar de industrie en 40% naar de 
commerciële dienstverlening. Andere 
belangrijke afnemers zijn de bouwnijver-
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heid, landbouw en de energiesector. 

Voor enige kwantitatieve informatie 
wordt verwezen naar 2.2. 

2.2. DE ONDERNEMERS IN DE METAAL- EN ELEKTROTECH
NISCHE INDUSTRIE IN NOORD-BRABANT. 
In paragraaf 2.1 is in algemene zin een pro
fielschets gegeven van de metaal- en elek
trotechnische industrie, alsmede een 
karakteristiek geschetst van de daarin te 
onderscheiden industrieën. In het vervolg 
zal in het bijzonder aandacht worden 

Tabel1. 

besteed aan de metaal- en elektrotech
nische industrie in Noord-Brabant. Tabel1 
laat zien hoeveel vestigingen Noord-Bra
bant telt en hoeveel mensen in de onder
scheiden industrieën werken. 

Aantal vestigingen en werkzame personen (wp) in de Noord-Brabantse metaal- en elektrotechnische 

industrie in 1988, onderscheiden naar subsectoren. 

Bedrijfsklasse Absolute aantallen In procenten 

Vesti- Werkza- Vestigingen(%) Werkzame pers. • 

gingen me per- met in vest. met 
sonen• 

1-49 wp > 50wp 1-49 wp > 50wp 

Basismetaalind. 36 3.200 69 31 12 88 

Metaalproduktenind. 1.135 21.000 92 B 44 56 
Machine-ind. 444 17.000 85 15 31 69 
Elektrotechn. ind. 280 45.000 85 15 16 B4 
T ransportmidd. ind. 168 14.000 92 8 13 87 

lnstr./opt. ind. 143 1.000 98 2 57 43 

Bron: Resultaten werkgelegenheidsenquête 1988 provincie Noord-Brabant, mei 1989. Een en onder op 
basis van een eerste meting. 
(*) normooi meer don 15 uur per week werkend. 

Kenmerkend voor de gehele sector is het 
grote aandeel van de kleinere (hier: min
der dan 50 wp) bedrijfsvestigingen in 
Noord-Brabant. De verdeling van het aan
tal werkzame personen is preeles tegen
overgesteld. Dit heeft te maken met ener
zijds de hoge concentratiegraad in de 
metaal-elektrotechnische sector, als gevolg 

van de aanwezigheid van enkele zéér 
grote bedrijven, en anderzijds het feit dat 
de meeste werkgelegenheid wordt gebo
den door bedrijfjes met minder dan 1 0 
wp. Grotere bedrijven zijn te vinden in de 
baslsmetaal- en transportmiddelenindus
trie. 
Tabel 2 geeft een overzicht over de mate 
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waarin de onderscheiden industrieën over 
Noord-Brabant zijn verspreid ten opzichte 
van Nederland. 

Tabel2. 

Structuurverdeling metaal- en elektrosector op basis van werkgelegenheidsstructuur (banen werkne

mers, part-time en full-time) en concentratiegraad ten opzichte van Nederland. 

Regio's (COROP-indeling) in Noors-Brabant 

West Midden Stadsgew. Overig Zuid- Noord-

's-Herto- Noordoost oost Brabant 

genbosch 

Basis-metaalind. -- ++ - -(*) - -(*) of+ --
Metaalproduktenind. + ++ of+ ++ + ++ 
Machine-ind. ++ of+ + ++ of+ ++ 
Elektrotechn. ind. - of+ -- - ++(*) ++(*) 
T ransportmidd. ind. -- -- - -(*) -- ++(*) + 

lnstr./opt. ind. of- -- -- ++ - -(*) --

Samengesteld uit lndicatorenpakket, ETIN. 

Betekenis plussen en minnen: 

Mate van vertegenwoordiging ten opzichte van Nederland. 

++(*)/- -(*): aanzienlijk meer/minder. +f- : iets meer/iets minder. 

o : ongeveer hetzelfde. ++f-- : meer/minder. 

Een aantal punten valt in de matrix 
meteen op. Ten eerste het grote aandeel 
van de metaalproduktenlndustrie verdeeld 
over alle regio's. Ten tweede de omvang
rijke bedrijvigheid in de regio Zuidoost 
Noord-Brabant en als laatste de concen-

~. HUIDIGE STAND VAN ZAKE.N. 
Op deze plaats in dit hoofdstuk zal aller
eerst een beeld gegeven worden van de 
metaal-elektrosector in de Nederlandse 
industrie wat betreft de concurrentieposi
tie en andere elementen die de huidige 
situatie kenmerken. Vervolgens zullen in 

tratie van de elektrotechnische- en trans
portmiddelenindustrie in diezelfde regio. 
Deze matrix geeft aldus een redelijk 
inzicht in de verdeling binnen de metaal
elektrosector in Noord-Brabant. 

par. 2.4 in algemene zin de gevolgen c.q. 
tendensen aangestipt worden die in ver
band staan met het wegvallen van de bin
nengrenzen na 1992 en derhalve al bete
kenis hebben voor de huidige stand van 
zaken. 
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In het herstel en de groei van de Neder
landse economie vervult Noord-Brabant al 
sinds enkele jaren een voortrekkersrol. 
Dit geldt ook voor de metaal-elektrosec-

Tabel3. 

tor zoals uit recente cijfers in tabel 3 
blijkt, met uitzondering van de groei van 
de investeringen in de transportmiddelen
industrie. 

Groeicijfers met betrekking tot omzet, export en investeringen in 1988 ten opzichte van 1987, in 

Noord-Brabant en Nederland (in procenten). 

Omzet Export investering 

Noord- Neder- Noord- Neder- Noord- Neder-

Brabant land Brabant land Brabant land 

Basis-metaalind. 18 16 26 23 15 -14 

Metaalproduktenind. 7 5 8 7 11 11 

Machine-ind. 7 4 7 8 1 -11 

Elektrotechn. ind. 4 2 6 5 0 -15 

Transportmidd. ind. 17 6 16 8 -36 -20 

lnstr./opt. ind. (*) • • • • • 

Bron: Economisch Jaarverslag Noord-Brabant, Brabantse Kamers van Koophandel en Fabrieken. 
(*) geen cijfers beschikbaar. 

Verwachtingen voor het jaar 1989 geven 
aan dat deze groei nog doorzet (misschien 
in mindere mate), met uitzondering van 
de geplande investeringen waar in 1988 al 
een terugval viel te constateren. De vraag 
laat zich stellen of en in hoeverre de snel 
toenemende populariteit van verscheidene 
vormen van leasing hier debet aan is. 

Deze ontwikkelingen kunnen grotendeels 
verklaard worden door het in Noord-Bra
bant aanwezige ondernemingsklimaat, de 
bestaande produktiestructuur en de kwali
teit van de ondernemers en het tot nu toe 
door de provincie Noord-Brabant 
gevoerde sociaal-economische beleid. In 
het buitenland wordt Noord-Brabant als 
ondernemingsvriendelijk geprofileerd, met 
een gunstige geografische ligging en een 
goede concurrentiepositie van Nederland 
ten opzichte van de omringende landen. 

Positief daarin scoren de kwaliteit van het 
produkt, de scholingsgraad van de werk
nemers en de hoge arbeidsproduktiviteit. 
Hoewel Nederland van oudsher een echte 
handelsnatie is en het bewerken van bui
tenlandse markten niet vreemd, hebben 
de dure gulden en de relatief hoge loon
kosten per werknemer een minder gun
stige invloed. 
Overige concurrentiebepalende factoren 
die men hanteert zijn Research en Deve
lopment (R&D)-inspanningen, de mate van 
diversificatie en specialisatie, bedrijfs
grootte en concentratiegraad en de rela
tief zelfstandige Amerikaanse dollarkoers. 
Met de R&D-inspanningen heeft Neder
land tot nu toe steeds voorop gelopen. 
Hoewel de R&D uitgaven nog steeds op 
een hoog niveau liggen blijft het zaak met 
de groei daarin op zijn minst gelijke tred 
te houden met die in de ons omringende 
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landen, om de door R&D verkregen tech
nische voorsprong en kennisuitbreiding 
veilig te stellen. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden 
dat de concurrentiepositie van de metaal
en elektrosector in Nederland en die In 

' INTERNATIONALISERING 
Wat betekent het als we na 1992 echt 
kunnen spreken van een 'Europa zonder 
grenzen'! Wat gebeurt er als die grenzen 
wegvallen en welke economische ontwik
kelingen kunnen we verwachten! De 
belangrijkste consequenties worden hier
onder in het kort toegelicht. 
Het doel van "Europa 1992" is de econo
mische positie van de lidstaten te verster
ken. Dit moet bereikt worden door de 
voltooiing van de "interne markt" die als 
volgt is te definiëren "Het afbakenen van 
een ruimte waarbinnen vrij verkeer van 
goederen, personen, diensten, kapitaal 
enz. wordt gewaarborgd volgens de bepa
lingen van het EEG-verdrag". Wat daar
voor allemaal (nog) moet worden "gere
geld" is vastgesteld in het zogenaamde 
"Witboek". Het gaat daarbij om drie 
groepen van regelingen/richtlijnen met als 
doel: 
1. Het opheffen van materiële belemme

ringen (grenscontrole). Hieronder valt 
vrij verkeer van goederen en personen. 

2. Het opheffen van technische belemme
ringen. Daarmee wordt bedoeld de har
monisatie van de in verschillende landen 
gehanteerde normen en voorschriften. 

3. Het opheffen van fiscale belemmerin
gen. Hiermee wil men verschillen In 
belasting- en accijnswetgeving recht
trekken, bijvoorbeeld harmonisering 
BTW. 

Maatregelen die specifiek van belang zijn 

Noord-Brabant relatief goed te noemen is, 
vooral die van de basis-metaal- en de elek
trotechnische industrie. Deze bezitten 
een zogenaamd comparatief voordeel, 
voornamelijk op basis van de geleverde 
prijs/kwaliteit prestatie. 

voor de metaal- en elektrosector hebben 
vooral betrekking op categorie 2. De uit
werking daarvan in termen van kansen en 
bedreigingen heeft ondermeer betrekking 
op de mogelijkheden van een grotere 
markt, het wegvallen van grenskosten. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met vergroting van het aantal concurren
ten en veranderingen in de technische spe
cificaties en standaarden. Nog een voor
beeld van een "witboek"-maatregel is de 
bescherming van intellectueel eigendom 
door een zogenaamd Gemeenschapsoc
trooiverdrag dat voor geheel Europa geldt. 

Exportgroeikansen en kostendaling zijn de 
belangrijkste te verwachten gevolgen op 
kortere termijn, uiteraard voorzover 
bedrijven daartoe mogelijkheden hebben 
c.q. hun ondernemingsbeleid daarop rich
ten. Op langere termijn zal door over
name, fusies en deelnemingen het aantal 
internationale samenwerkingsverbanden 
toenemen dat een uitwisseling van infor
matie, kapitaal, mensen enz. mogelijk 
maakt. Vooral het Midden- en Kleinbe
drijf, en met name toeleveranciers in de 
metaal- en elektrosector zouden hier baat 
bij hebben (zie 3.1.). 

Verder heeft het wegvallen van de gren
zen voor Nederland en de metaal- elek
tro-industrie op langere termijn ook nog 
andere gevolgen. 
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Prognoses tot 1985 geven aan dat de 
Nederlandse metaal-elektro-industrie in 
het algemeen relatief minder zal profite
ren van de "interne markt". De verwach
ting Is dat de ontwikkeling van de Neder
landse economie "achterblijft" bij die van 
een aantal grotere Europese landen. De 
loon- en prijsontwikkelingen zullen 
getemperd worden door de "harde" 
Nederlandse gulden, waardoor de export
positie minder gunstig wordt beïnvloed. 
Kortom, het bultenland zal omgerekend 
in eigen valuta relatief veel moeten beta
len voor het Nederlandse produkt. West
Duitsland verkeert ongeveer in dezelfde 
situatie. 
Met de hierboven gesignaleerde tendensen 
zullen niet alle bedrijven binnen de 
metaal-elektrosector, groot of klein, 
machinebouw of basismetaal, etc. In 
dezelfde mate te maken krijgen. Zo wordt 
verwacht dat de elektrotechnische indus
trie door de liberalisatie van overheidsbe
stedingen een marktvergroting van 50% 
kan realiseren, maar door de toenemende 
internationale concurrentie rekening moet 

houden met een dalend marktaandeel. 

Hoe Brabantse ondernemers over 1992 
denken, wordt duidelijk uit de resultaten 
van de in 1988 gehouden enquête tijdens 
de "Brabant Perspektief'' -man lfestatle. 
(Eurokatern oktober '88 EG-advies
centra). Gemiddeld genomen bestaat er bij 
de geënqueteerde ondernemers weinig 
angst voor "Europa 1992". De helft ver
wacht dat er lng!]Reml_e_effecten van uit 
zullen gaan. De meerderheid (60%) daar
van wil via het zoeken naar (Europese) 
partners, schaalvergroting of een combina
tie hiervan aktief de Europese markt gaan 
bewerken. 

Het bedrijfsleven ziet vooral mogelijkhe
den op de Midden- en Noordeuropese 
markt, terwijl bedrelgingen uit het zulden 
verwacht worden. Ondernemers die een 
regionale dan wel nationale markt bestrij
ken, nemen eerder een afwachtende hou
ding aan ten aanzien van de integratie. Zij 
verwachten geen grote veranderingen. 

3. ONTVV1KKELINGEN IN DE METML
ELEKTROSEGOR 
Na de plaatsbepaling van de metaal-elek
trosector in 2 volgt in deel 3 een beschrij
ving van de belangrijkste ontwikkelingen 
op verschillende gebieden. Aspecten van 
toelevering en uitbesteding, technologie 
en kwaliteitszorg, nieuwe markten, perso
neelsbeleid en organisatie van de gehele 
sector zullen achtereenvolgens in de rest 
van de brochure worden behandeld. Spe
cifieke aandacht zal worden besteed aan 
kansen en bedreigingen na 1992. Aangete
kend wordt dat de onderscheiden aan-

dachtsvelden onderling veel samenhangen 
vertonen. Dit maakt dat bepaalde ontwik
kelingen elkaar overlappen c.q. op elkaar 
inwerken. 
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TOELEVE~N E.N UITBE.STEDEN. 
Meer dan In andere bedrijfstakken ken
merkt de metaal- en elektrosector zich 
door "toeleveren en uitbesteden" (t&u). 
Binnen alle bedriffstakken in Nederland is 
het complexe netwerk van t&u In de 
metaal- en elektrosector het grootst en 
het meest ontwikkeld. T oeieveranders 
werken voor uitbesteders, die op hun 
beurt weer als toeleveranciers voor ande
ren werken. 

Toeleveren Is te definiëren als: "de leve-

Figuur 1. 

ring van (maatwerk) componenten dan 
wel bewerkingen (of diensten) op specifi
catie van de afnemer of uitbesteder, direct 
ten behoeve van diens "elndprodukt", 
c.q. Investeringsproject. In het netwerk 
van t&u bestaan vele vormen van onder
linge relaties, van strikte toelevering van 
een produkt op specificatie tot vormen 
van co-makership. Ter verduidelijking van 
die mogelijke relaties gebruikt men een 
Indeling die drie niveaus, zogenaamde 
echelons, onderscheidt (zie figuur 1). 

Eén produkt-markt combinatie In T&U netwerk, onderverdeeld In echelons, Voorverkenning T&U. 

1esteden 

' 
' ' 

I ' 

' ' 
\ 

\ 

1e Echelon 

HOOFDLEVERANCIERS, samengestelde 

delen, primaire diensten 

2e Echelon 

,.SPECIAL jOBBERS", enkelvoudige 

onderdelen 

3e Echelon 

Kleine TOELEVERANCIERS, 

~leveren '------'--' ___ J...' ___ ...,l _________ •- ______ _ 
grondstoffen 

Bron: NEHE!v1. 

De figuur maakt duidelijk dat er verschil
lende rollen in de piramide bestaan die 
men als bedrijf kan bekleden. De gestip
pelde piramide geeft aan dat één bedrijf in 
meerdere produkt-markt-ketens kan ope
reren als toeleveraar en als uitbesteder. 
Zo ontstaat het complexe netwerk. 
Door de lnternationaliseringstendens en 
de snelle technologische ontwikkelingen 

kan men in de wereld van t&u een aantal 
nieuwe trends waarnemen. De belang
rijkste trend wordt bepaald door een stra
tegieverschuiving bij met name de grotere 
(internationaal opererende) bedrijven. 
Steeds vaker kiezen zij ervoor om zich 
voornamelijk te richten op hun kernactivi
teiten en daarmee samenhangend een 
steeds verder gaande structurele uitbeste-
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ding van componenten, bewerkingen en 
diensten. Door de technologische ontwik
keling en globalisering wordt namelijk de 
"product-life-cycle" aanzienlijk verkort. 
Kort gezegd: produkten kunnen maar een 
korte tijd verkocht worden. Om hierop te 
kunnen reageren zijn flexibiliteit én R&D
inspanning van levensbelang. Vandaar een 
ondernemingsbeleid van toenemende uit
besteding en beperking tot de "care-busi
ness". 

Andere en hiermee samenhangende ten
densen zijn: 
• het totale volume van t&u neemt toe; 
* internationalisatie brengt niet alleen gro

tere afzetmogelijkheden maar ook meer 
concurrentie met zich mee; 

* toeleveranciers worden met steeds 
strengere eisen van uitbesteders gecon
fronteerd, bijv. ten aanzien van pro
duktkwaliteit, levertijden enz.; 

• uitbesteders proberen het aantal toele
veranciers te beperken (vooral de top 
van de piramide zal "afslanken"); 

* uitbesteders proberen problemen c.q. 
(economische) risico's steeds meer af te 
wentelen op hun toeleveranciers. 

Om deze ontwikkelingen het hoofd te 
kunnen bieden zal er veel van vooral de 
kleinere toeleveranciers worden gevergd. 
Van hen wordt vooral een grote flexibili
teit verwacht. Flexibele produktie-auto
matisering en kwaliteit van logistieke 
prestatle zijn noodzakelijk. 
Enerzijds omdat ondermeer door de 
korte levenscyclus van produkten specifi
catiewijzingen elkaar snel kunnen opvol
gen. Dit vereist korte doorloop- en 
omsteltijden die met behulp van produk
tieautomatisering bereikt kunnen worden. 
Anderzijds omdat de uitbesteder steeds 
strengere eisen stelt aan levertijden om zo 
zijn voorraadkosten te minimaliseren. Dit 

vraagt een optimale goederenstroombe
heersing (logistiek) in de kleinere bedrij
ven. Andere aspecten zijn kwaliteitszorg, 
produktontwikkeling en produktver
nieuwing. T oeieveranders moeten dus 
rekening houden met deze veranderingen 
in het t&u-netwerk. Strategieontwikkeling 
met de daarbij passende investeringen, 
ook voor wat betreft de R&D-inspannin
gen, zal een belangrijk issue worden om in 
de concurrentieslag mee te kunnen. 
Bedrijven die hierop inspelen zullen de 
toekomstige "trendsetters" zijn. 

Om de potentiële kansen te benutten die 
deze ontwikkelingen bieden, moet er een 
klimaat ontstaan voor de kleinere toeleve
ranciers uit het Midden- en Kleinbedrijf, 
waarin zij kunnen inspelen op de verande
ringen. 
Dit klimaat zou "bevorderd" kunnen 
worden, indien er samenwerkingsverban
den ontstaan tussen enerzijds toeleveran
ciers onderling en anderzijds tussen toele
veranciers en uitbesteders. Hierbij gaat het 
om kennisoverdracht, bescherming van 
elkaars kansen, informatie-uitwisseling 
met betrekking tot bijvoorbeeld marktin
zicht, nieuwe afzetmarkten etc. Voor het 
opzetten van zulke relaties kunnen de 
ondernemers zelf, de brancheorganisaties 
en de overheid aangesproken worden. 
De specifieke aandachtspunten in termen 
van kansen en bedreigingen zijn voor de 
toeleverancier als volgt samen te vatten: 
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Kansen Bedreigingen 

- Strategieontwikkeling -Toenemende Internationale concurrentie 
- Stijging volume uitbestedingen 
- Uitbreiding markten door globalisering - Verscherping eisen uitbesteders 

- (tot nu toe) Veelal onvoldoende on-
- Aangaan van samenwerkingsverbanden derlinge samenwerking 

AANDACHTSVE.LD: TECHNOLOGIE. E.N KWALITEITSZORG 
(PRODUKT). 
De technologische ontwikkeling voltrekt 
zich de laatste jaren in snel tempo. Dat dit 
voor een ondernemer in meerdere of 
mindere mate eisen stelt aan zijn bedrijfs
plan zal voor iedereen duidelijk zijn. Waar 
het daarbij om gaat zal hieronder worden 
toegelicht. Een indicatie over de mate 
waarin Nederland c.q. Noord-Brabant 
deze technologische ontwikkelingen volgt 
of zelfs bepaalt, is de omvang van investe
ringen, in het uitvinden en toepassen van 
nieuwe produkten en produktieproces
sen, ergo de omvang en groei van de R&D 
uitgaven. Tabel 3 In 2.2. laat zien welke 
groei de onderscheiden bedrijfskiassen in 
1988 hebben doorgemaakt ten opzichte 
van 1987. Met uitzondering van de inves
teringen In de transportmiddelenindustrie 
scoort Noord-Brabant daarin aanmerkelijk 
beter dan Nederland. Aangetekend moet 
worden dat deze lnvesterlngsgegevens 
niet veel zeggen nu verscheidene vormen 
van leasing gaandeweg populairder wor
den. Er moet rekening gehouden worden 
met een afnemende groei van de bedrijf
sinvesteringen. 
De technologische ontwikkelingen en toe
nemende concurrentie (zie ook vorige 
paragraaf) eisen een steeds flexibelere 
opstelling in de markt. Indien men zich 
hier aan wil aanpassen moet men rekening 

houden met de hogere eisen van de afne
mers en de verschuiving van de gevraagde 
motivatie-inspanning naar de kleinere, 
meestal toeleverende, bedrijven. 
Deze zullen meer en meer zelf aan de slag 
moeten met het ontwikkelen van nieuwe 
produkten, onderdelen enz., omdat de 
grote bedrijven zich meer en meer gaan 
toeleggen op hun eigen "core business" en 
na 1992 de beste, goedkoopste leverancier 
van halffabrikaten zullen kiezen. 
Kennis- en know-how-potentieel zijn in 
Nederland goed ontwikkeld (zeker in ver
gelijking met andere landen). Overdracht 
daarvan naar de kleinere bedrijven is gebo
den omdat zij veelal geen tijd, mankracht 
en geld hebben om dit geheel zelfstandig 
te verwerven. De al eerder genoemde 
samenwerkingsverbanden kunnen daar
voor een uitstekend medium zijn. 
De hogere flexibiliteitseisen ten aanzien 
van levertijd-en-betrouwbaarheid, vragen 
om een reorganisatie van de produktie
processen. Produktie-automatisering, logi
stlek management en het elektronika tijd
perk zullen daarbij in de toekomst een 
belangrijke rol spelen. Efficiency-verbete
ring is waar het om draait. Door de daar
door behaalde prijsdalingen kan de con
currentiekracht verbeterd worden. 
Ten aanzien van de kwaliteitszorg, op 
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deze plaats gedefinieerd als "waarborg 
levering van kwaliteitsprodukt", kan 

gesteld worden dat de Noordbrabantse 
bedrijven een goede uitgangspositie heb
ben. Door de jaren heen is in het t&u-net
werk zeer goed voldaan aan de hoge kwa
liteitseisen van de binnen- en buitenlandse 

uitbesteders. In dit verband zal de tech
nische harmonisatie en normalisatie in 

1992 niet zo zeer een bedreiging vormen. 

Kansen 

- Kennis en know-how potentieel 

- Hoog kwaliteitsniveau 

- Mogelijkheden tot samenwerking 
• internationaal 
• tussen grote en kleine bedrijven 

• onderling bijv. klein/klein 

-Op het ge~led van bijv. pro
duktontwikkeling. 

3.3. NIEUWE MARKTEN. 
Bij de eenmaking van de Europese markt 
per eind 1992 vervallen de (meeste) met 
de binnengrenzen samenhangende belem
meringen voor het economisch verkeer, 
formaliteiten en kosten. Ondernemers 

kunnen dan in principe veel gemakkelijker 
dan nu tot in heel Europa en zelfs daarbui
ten met hun produkten of diensten door
dringen. Nederland moet zeker voordeel 
kunnen halen uit zijn positie in de interna

tionale handel en zijn op dit terrein aan
wezige know-how. Wel moeten in dit 

verband een paar punten genoemd wor

den. 
Ten eerste zal het Nederlandse bedrijfsle
ven uiteraard in toenemende mate de bui
tenlandse concurrent op de binnenlandse 

markt ontmoeten. 
In de voorgaande delen van deze brochure 

Over het algemeen voldoen de Neder

landse produkten reeds aan de strenge 
Duitse normen, die waarschijnlijk niet veel 
zullen afwijken van de nog vast te stellen 

Europese. 
Samengevat zijn de specifieke kansen en 

bedreigingen op het gebied van de techno
logie en kwaliteitszorg voor het midden
en kleinbedrijf in de metaal-elektro; 

Bedreigingen 

- Hogere eisen aan vooral de kleinere 

ondernemer en daarmee gepaard gaande 

Investeringen. 
- Ontberen tijd, mankracht, geld in 

die gelederen. 

- Stagnatie groei van de investeringen 

is erop gewezen dat Nederland en zeker 
ook Noord-Brabant goede kansen heeft 
bij het aangaan van de internationale con
currentieslag vanwege de relatief gunstige 

loon- en prijsontwikkeling en het hoge 

kwaliteitsniveau. Daar staan ook bedrel
gingen tegenover, zoals de dure Neder
landse gulden en de aarzelende groei van 
de investeringen. 
Een tweede punt van belang is dat het 

grootste deel van de export nog gedragen 
wordt door de grote bedrijven en dat de 

meeste kleinere zich begrijpelijkerwijs 

meer oriënteren op een regionale of op de 
nationale markt. Overigens duiden de 
ERBO-uitkomsten van de laatste jaren er 
wel op dat het Midden- en Kleinbedrijf in 

toenemende mate exportactiviteiten ont

plooit. Met name de ondersteunende acti-
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viteiten van de K.v.K.'s zullen hieraan niet 
vreemd zijn. 
Vooral de grotere bedrijven zullen voor
delen op een grotere markt kunnen heb
ben door schaalvergroting en herstructu
rering van de organisatie. Niet alleen door 
uitbreiding van de bedrijfsgrootte, maar 
ook door (bijv. inschakeling extra capaci
teit) te proberen een afzetgroei van pro
dukten te realiseren. Dit alles met als 
effect een verlaging van de kosten per 
eenheld produkt. 
De mogelijkheden voor het Midden- en 
Klein bedrijf liggen vanwege het gebrek 
aan tijd, mankracht en geld In eerste aan
leg niet zozeer In het uitbreiden van de 
bedrijfsgrootte. Bovendien is het aandeel 
van de ontwikkelingskosten in de lokale 
produktiekosten relatief klein zodat een 
spreiding daarvan over een grote produk
tie een marginale Invloed heeft op de 
kosten per eenheid produkt. Wel zouden 
deze ondernemingen hun voordeel kun
nen doen Indien een strategie wordt geko
zen voor óf verdergaand specialiseren en 
zich toeleggen op een klein, maar stevig 
aandeel in te selecteren P.M.-combinatles 
in het t&u-netwerk, óf door samenwer
kingsverbanden met anderen aan te gaan, 
danwel een combinatie van beiden. Dit 
laatste wordt ook wel aangeduid met .,co
makership". 
Co-makership Is een bijzondere vorm van 
samenwerking in de t&u-wereld die 
gekenmerkt wordt door: 
* een exclusieve relatie tussen één toele

verancier en één uitbesteder 
- gerichtheid op samenwerking ten 

behoeve van de ontwikkeling (of specifi
catie) van een gewenst produkt of 
dienst, waarna de toeleverancier de out
put daarvan verzorgd. De samenwerking 
begint al in de ontwikkelingsfase. 

Het grootste voordeel van deze bundeling 

van krachten Is dat de tijd benodigd voor 
produktontwerp, -ontwikkeling c.q. -ver
nieuwing aanmerkelijk kan worden 
bekort, hetgeen nodig Is bij de steeds kor
ter wordende levenscyclus van produkten. 
Een nadeel kan vooral voor de (meestal 
kleine) toeleveranciers de eenzijdige 
afhankelijkheid zijn. Een zekere mate van 
diversificatie In die samenwerkingsrela
tle(s) lijkt dan ook aan te bevelen. 
In dit verband mag niet onvermeld blijven 
de concurrentie vanuit de zogenaamde 
derde landen, met name Japan, Taiwan en 
Korea. Van Japan is bekend dat aldaar de 
samenwerkingsverbanden In hun t&u net
werken zowel horizontaal als verticaal 
zeer goed zijn gestructureerd. Bovendien 
wordt hun veroveringsstrategie gesteund 
door .,schijnbaar" onuitputtelijke geldre
serves, waardoor zij Europa bij wijze van 
spreken kunnen overspoelen met kwali
teltsprodukten. Korea en andere NIC's 
(Newly lndustrialized Countries) hebben 
zich de laatste jaren ook explosief ontwik
keld. Met name dankzij de lage lonen 
aldaar en het .,kopieerwerk" wat in Japan 
en elders is ontwikkeld. Ook overheidsbe
moeienis en protectionisme spelen een rol 
in .,nieuwe markten". Frankrijk en Japan 
kennen bijvoorbeeld al jaren overheids
steun voor hun t&u-netwerken om zo 
hun land betere mogelijkheden te geven. 

Samengevat zijn de specifieke kansen en 
bedreigingen met betrekking tot .,nieuwe 
markten": 
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Kansen 

- grotere binnenlandse en buiten
landse afzetmarkten 

-gemakkelijker om markt te betre
den (denk aan: grensformalitei
ten, daling vervoerskosten) 

- Samenwerking mogelijk om markt 
te bewerken 

3.4. PE.RSONE.E.LSVOORZIE.NING 
Op het gebied van de personeelsvoorzie
ning bestaat al geruime tijd een groot pro
bleem. De schaarste aan goed opgeleide 
vakmensen vormt een ernstige bedreiging 
voor de metaal- en elektrosector. 
Bovendien gaan als gevolg van de techno
logische ontwikkeling de eisen die aan een 
werknemer gesteld moeten worden, 
omhoog. Dit zou in principe geen pro
bleem hoeven te zijn als het onderwijs en 
andere opleidingen daarop adequaat zijn 
ingericht. De werving van voldoende ge
kwalificeerd personeel wordt bemoeilijkt 
door de geringe uitstroom uit het onder
wijs van technisch geschoolden. 
Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wij
zen. De instroom van leerlingen zal door 
een daling van de geboortecijfers verder 
afnemen. Het CPB (Centraal Planbureau) 
verwacht tot 1995 een daling in het aantal 
schoolverlaters van 40 á 50% (!). Een 
tweede oorzaak van dat kwantitatieve en 
kwalitatieve tekort aan technisch perso
neel is het veelal negatieve imago waarmee 
de technische beroepsopleidingen te kam
pen hebben. Een MAVO-HA VO-opleidlng 
wint het van een LTS of MTS-opleiding. 
Het wordt zaak het imago van beroepen 

Bedreigingen 

- toenemende concurrentie 
* binnen Europa 
* derde landen, Japan, NIC's 

- Door toenemende concurrentie zullen 
grotere eisen worden gesteld aan 
kwaliteit en leveringbetrouwbaarheid 

-In T&U-netwerk; uitbesteders 
kunnen gemakkelijker de grens 
over! (zie ook 3.1.) 

in de metaal- en elektrotechnische indus
trie te verbeteren en de interesse voor de 
opleidingen te vergroten. 
Daarbij is haast geboden wanneer de toe
nemende vergrijzing in Nederland mede_ in 
beschouwing wordt betrokken. In Noord
Brabant ligt het percentage beroepsbe
oefenaren ouder dan 50 jaar rond de 11%. 
Ook deze ontwikkeling is bedreigend. 
Vooral als men over 10 jaar de grote uit
stroom pensioengerechtigden vergelijkt 
met de instroom schoolverlaters, die zoals 
vermeld aanzienlijk daalt. 

Ook op dit terrein is samenwerking gebo
den. Overheld en bedrijfsleven dienen te 
werken aan imagoverbetering en te zoe
ken naar alternatieven om het grote aantal 
vacatures op te vullen. Het begin is 
gemaakt, maar dat dit niet eenvoudig is, Is 
te zien aan de resultaten van projecten 
voor langdurig-werklozen. Een FME-pro
ject in Tilburg en 's-Hertogenbosch had 40 
vacatures aan te bieden. Er bleken slechts 
7 geschikte kandidaten voorhanden. Toch 
lijkt voor de korte termijn het benutten 
van het beschikbare scholingsinstrumenta
rium het meest aangewezen, zoals het 
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leerlingstelsel, de verschillende vakoplei
dingen, gerichte projecten en opleidingen 
in het bedrijf. Overheid en bedrijfsleven 
zijn daarvoor ieder afzonderlijk maar ook 
gezamenlijk verantwoordelijk. Ook 
bestaan er bijscholingsregelingen zoals het 
OOM-fonds, het Opleidings- en Ontwlk
kelingsfonds in het Metaalbewerkingsbe
drijf. 

Na 1992 wordt de arbeidsmarkt groter 
omdat het iedereen vrij staat binnen de 
EG te werken waar hij of zij wil. Voor de 
werving van arbeidskrachten beschikt de 
ondernemer dan ook over een grotere 
markt. Het is nu al gebruikelijk dat perso
neel waaraan In Nederland een tekort is, 
in het buitenland wordt geworven. Dit 

Kansen 

-1992: grenzen open voor werk
nemers 

- Samenwerking overheid/bedrijfs
leven op gebied van scholing, 
opleiding, imagoverbetering 

ontslaat de overheid en het bedrijfsleven 
niet van de verplichting te zorgen voor 
voldoende geschoolde arbeidskrachten. 
De Nederlandse en Noordbrabantse 
metaal-elektrosector hebben dat perso
neel nodig om de positie die nu wordt 
ingenomen verder te kunnen uitbouwen. 

Ter afsluiting nog een opmerking over de 
loonkostenontwikkeling. De loonkosten
matiging sinds 1982 heeft aanmerkelijk bij
gedragen aan de verbetering van de con
currentiepositie. 
In 1990 worden alle grote CAO's ver
nieuwd en het bedrijfsleven verwacht een 
groot pakket eisen van vakbondszijde. 
Ook dit aspect van de personeelsvoorzie
ning verdient aandacht. 

Bedreigingen 

- SCHAARSTE aan vakbekwaam personeel 
*nu en in de 

toekomst door vergrijzing, daling 
geboortecijfers, geringe uitstroom 
uit onderwijs als gevolg van: huidig 
Imago technische beroepen. 

ALGEMENE: ONTWIKKELINGE.N IN DE: ME:TAAL- E.N 
E:LE:KTROSE:CTOR. 
Ter afsluiting een drietal onderwerpen die 
in betekenis toenemen, te weten: kwali
teitszorg door de gehele organisatie heen, 
milieuaspecten en als laatste de vereiste 
samenwerking in de toekomst. 

In 3.1 en 3.2 zijn reeds de verscherpte 
eisen met betrekking tot de kwaliteit van 
produkten aangestipt. De laatste jaren 
staat ook de kwaliteitszorg van de gehele 

organisatie c.q. het bedrijf in de belangstel
ling: kwaliteit van de arbeid, beheersings
systemen van goederenstromen (logis
tiek), leverbetrouwbaarheid en after sales. 
In de meeste bedrijven hebben deze ele
menten reeds een operationele vertaling 
gekregen; in grotere bedrijven veelal door 
middel van decentralisatie, dat wil zeggen 
een verschuiving van verantwoordelijkhe
den van de top naar de werkvloer, waar-
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door plattere organisatie-structuren ont
staan. 
Het vinden van een juiste balans tussen 
efficiency-, effectiviteit-, kwalitelts- en 
leveringbetrouwbaarheidcriteria wordt 
beïnvloed door veel en steeds wisselende 
en veranderende omgevingsfactoren, die 
na 1992 wellicht een extra dimensie krij
gen. 

De eenwording van Europa moet i!:' 9_E:! 

publieke belangstelling concurreren met 
de aandacht die het milieu heeft gekregen 
op de verschillende agenda's. De gevolgen 
van maatregelen die de verbetering van 
het milieu tot doel hebben, zijn drieledig. 
Ten eerste zullen de kosten voor een 
groot deel betaald moeten worden door 
het bedrijfsleven. "De vervuiler betaalt". 
Als zodanig zal dit van invloed zijn op de 
kostprijs per eenheid produkt. In de 
tweede plaats kan dit de concurrentieposi
tie in nadelige zin beïnvloeden, indien in
ternationale wetgeving terzake niet tot 
stand komt. 
Ten derde zal de milieuwetgeving ook 
strengere eisen gaan stellen aan het ver
lenen van allerlei vergunningen. Dit neemt 
niet weg dat de aandacht en de zorg voor 
het milieu bij het bedrijfsleven toeneemt, 
en gaandeweg wordt geoperationaliseerd 
in de relevante bedrijfsprocessen. 
Als laatste maar daarom misschien wel het 
belangrijkste voor de Nederlandse en 
Noordbrabantse metaal-elektrosector in 
het Midden- en Kleinbedrijf is de nood-

Kansen 

-Kwaliteit wordt betaald 
- Milieuverbeterlng. 
- SAMENWERKING! 

zaak tot het formuleren van een onderne
mingsstrategie waarin mogelijkheden tot 
samenwerking worden verkend. 
De termen horizontaal en vertikaal zijn In 
dit verband al eens gevallen. Horizontaal 
samenwerken kan voor komen tussen 
toeleveranciers onderling, tussen verschil
lende branches en zelfs tussen verschillen
de landen. Bij vertikale samenwerking gaat 
het meer om de relatieverbetering In 
bepaalde bedrijfskalommen bijv~rbeeld 
tussen toeleverancier en uitbesteder, of 
op nog hoger niveau binnen een bepaalde 
branche. Men dient zich te realiseren dat 
samenwerken op welk niveau dan ook 
vruchtbaar kan zijn. Slmpel gezegd: 
"Twee weten meer dan één". 

De gebieden waarop samenwerking een 
noodzaak Is en waarvoor ook zeer veel 
belangstelling bestaat, zijn ontelbaar. De 
belangrijkste zijn: informatie-uitwisseling, 
kennisoverdracht, nieuwe markten, wet
geving, geldstromen enz. Op elk niveau, 
op elk gebied zullen de juiste overlegpart
ners gekozen moeten worden. Hier ligt 
een taak voor de overheid en overkoepe
lende organisaties. Voor bedrijven In de 
metaal-elektrosector zijn dat de FME en 
de Metaalunie. Door een goede communi
catie en samenwerking nu en in de toe
komst tussen alle betrokken (markt) par
tijen is voor Nederland en de Noordbra
bantse metaal-elektrosector ook een rol 
van betekenis weggelegd in het Europa 
van na 1992. 

Bedreigingen 

- Kosten van milleu-investeringen 
-Tijd en geld nodig voor goede samen-

werking. 
- Onvoldoende vertrouwen m.b.t. samen

werking (verlies van eigen identiteit ... ) 
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Auteur: JK van Maurik 

Transport en distributie 
1. INLEIDING 

"De meest primitieve samenleving kan het al niet stellen z:onder transport in 
enigerlei vorm. Een hoog ontwikkelde westerse maatschappij is volslagen 
ondenkbaar z:onder de bemiddelende rol van het vervoerswez:en. De keten 
van grondstoffen via diverse tussenstadia tot eindprodukten en de distributie 
daarvan over de ge- en verbruikers kan alleen geformeerd worden, indien er 
handelskanalen en transportmogelijkheden z:ijn. En elk onderdeel van dit pro
ces vergt transport om goederen van verschillende herkomsten bij elkaar te 
brengen. Vervoersmogelijkheden z:ijn dus een conditio sine qua non om de 
goederen tot economische waarde te kunnen brengen en om de samenleving 
te kunnen laten 'draaien'." 1) 

Het belang van het vervoerswez:en blijft hetz:elfde, maar er z:ijn wel een aan
tal accentverschuivingen te z:ien. Zo was transport vroeger een sluitpost, ter
wijl het nu meer in het totale kostenplaatje geïntegreerd wordt. Hiermee 
hangt het samen dat de toegevoegde waarde van het transport steeds belang
rijker wordt. 

1) ,.De problematiek rond de oude en de nieuwe weg tussen Breda en Antwerpen- een gordiaanse knoop", 
ETIN, 1981. 

2. PROFIEL VAN DE TRANSPORT- EN 
DISTRIBUTIESEUOR 

2. 1. DE. SITUAnE. OP Drr MOME.NT 
2.1.1. Nationooi 
We kunnen zeggen dat de transport- en 
distributiesector een veelzijdige en voor 
Nederland belangrijke bedrijfstak Is. Trans
port is namelijk een activiteit die niet op 
zichzelf staat. 
Economisch gezien gaat het om het gehele 
scala van producenten van handelaars In 
materiële goederen die te transporteren 
goederen aanleveren, anderzijds gaat het 
om complementaire diensten zoals (doua
ne-)expeditiebedrijven, lnformatleleveran-

ciers en de diversiteit van physical distri
bution en warehousing (met o.a. en
trepots, vemen, koelhulzen enz.). 
Het aantal vestigingen van ondernemingen 
in de transportbranche bedraagt 5% van 
het totaal aantal vestigingen In Nederland 
(exclusief landbouw). Daarnaast neemt de 
transportbranche behoorlijke aandelen 
van het bruto nationaal produkt en het 
arbeidsvolume voor zijn rekening, te 
weten respectlevelijk 7,6% en 5% 1). 
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Bij de meeste soorten goederen zien we 
dat het wegvervoer In verhouding tot de 
binnenvaart, de luchtvaart en het railver
voer een belangrijke rol speelt in het 
geheel van transport en distributie. 
De luchthaven Schiphol en de haven van 
Rotterdam hebben als "mainports" een 
belangrijke rol in de nationale, maar zeker 
ook in de Internationale transport- en 

distributiewereld. Schiphol is de vierde 
luchthaven van Europa en Rotterdam de 
grootste zeehaven ter wereld. Rond deze 
"mainports" valt dan ook een concentra
tie van transport- en distributie-activitei
ten waar te nemen. In het algemeen kun
nen we echter zeggen dat er een grote 
spreiding is in het aantal vestigingen. 

1) Bij deze percentages moet worden aangetekend dat het eerste alle vestigingen van transport- en aan
verwante bedrijven inclusief die van de communicatiebedrijven betreft. terwijl het tweede percentage 
het aandeel weergeeft van het eigenlijke transport. Het eigen vervoer is niet in deze c~'(ers begrepen. 

2.1.2. Noord-Brabont 
Binnen de Benelux neemt Noord-Brabant 
een strategische positie In. Binnen een 
straal van 200 kilometer wonen zo'n 20 
miljoen mensen en bevinden zich de 
belangrijke havens van Antwerpen, Rot
terdam, de luchthaven Schiphol alsmede 
het Ruhrgebied en de belangrijke indus
triegebieden van België en Noord-Frank
rijk. Daarnaast beschikt Noord-Brabant 
over een gunstig produktiemilieu. 
Belangrijke delen van het (hoofd)wegen
net in Noord-Brabant zijn gedurende de 
achter ons liggende decennia op de hoogte 
van de tijd gebracht, maar er is nog wel 
veel te verbeteren voor van een algeheel 
bevredigende situatie kan worden gespro
ken. Daar wordt overigens doorlopend 
aan gewerkt. Dat is van groot belang, 
omdat een aantal primaire verbindingen 
tussen de economische krachtcentra In 
Noordwest-Europa via Noord-Brabant 
loopt. Overigens zijn er in Noord-Brabant 
wel minder- en mlnder oponthoud ver
oorzakende - knelpunten dan in de Rand
stad (en met name rond de mainports). 
Voor wat betreft de economische ontwik
keling kunnen we stellen dat Noord-Bra
bant In vergelijking met de rest van 
Nederland vanaf 1983 voorop gelopen 

heeft. 
Met betrekking tot het aandeel van 
Noord-Brabant in de Nederlandse tran
sportbranche valt te zeggen dat Noord
Brabant over 17% van het totale voertui
genpotentieel beschikt 1). Het gezichtsbe
palende beeld van de Noordbrabantse 
transporteur is kwalitatief gezien eerder 
Internationaal dan nationaal; numeriek 
gezien is het merendeel van de Brabantse 
transportbedrijven op het binnenland c.q. 
de Benelux georiënteerd. 
Wanneer we kijken naar de aard van de 
goederen die vervoerd worden, zien we 
als representatieve goederensoorten: 
- elektronische en elektrotechnische 

apparatuur; 
- niet-bederfelijke levensmiddelen; 
- chemicaliën; 
- auto's en auto-onderdelen. 
Dat vooral deze goederen vervoerd wor
den is niet verwonderlijk, omdat de pro
duktie hiervan in Noord-Brabant overver
tegenwoordigd is. 
Tot slot valt op te merken dat de Noord
brabantse transport- en distributiesector 
bekend staat om zijn goede serviceverle
ning, een factor die, zoals we nog zullen 
zien, mede bepalend is voor de kwaliteit. 
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1) Dit percentage is berekend aan de hond van de kentekenregistratie. De kentekens staan geregistreerd 
in de vestigingsplaats van de houder. Door deze berekeningswijze kon enige statistische vertekening 
optreden. 

2.2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
2.2. 1. Notionaal 
Een veel voorkomend verschijnsel in het 
bedrijfsleven is dat ondernemingen zich 
steeds meer gaan toeleggen op hun kern
activiteiten 1). Hiertoe stoten zij (min of 
meer) branchevreemde activiteiten af. 
Voorbeelden daarvan, die in dit verband 
vermelding verdienen, zijn transport, 
voorraadbeheer en opslag. Dat dit binnen 
de transport- en distributiesector leidt tot 
een grotere markt voor het beroepsgoe
derenvervoer, integratie en parallellisatie 2) 

moge duidelijk zijn. Mede door deze inte
gratie en parallellisatie neemt de onder
linge betrokkenheid van vervoerder en 
verlader toe. In de relatie verlader-ver
voerder doet het begrip co-makershlp zijn 
intrede. De wegtransporteur van de toe
komst zal een allround dienstverlener zijn. 
Ook schaalvergroting doet zich binnen de 
transport- en distributiesector allerwegen 
voor. Een gevolg hiervan is dat door con
centratie "megacarriers" ontstaan, 
bestaande uit netwerken van bedrijven. 
Op deze netwerken wordt verderop nog 
ingegaan. 
Andere voor het transport en de distribu
tie belangrijke ontwikkelingen zijn de ver
kleining van de gemiddelde omvang van de 
zendingen en de verhoging van de fre
quentie waarmee op bepaalde bestemmin
gen gereden wordt (ontwikkelingen die 
samenhangen met het algemeen waar
neembare streven van bedrijven de voor
raden en de daaraan verbonden kosten te 
beperken), de expansie van het totaal ver
voerde gewicht en veranderingen In de 
modal-split 3). 

Binnen de modal-split neemt de bulkgoe
derenstroom relatief af 4), terwijl de tech
nisch hoogwaardige goederenstromen juist 
toenemen. Daarnaast Is er sprake van een 
toename van het containervervoer en een 
opkomst van het verschijnsel trucklng 5). 

Ook moet hier nog gewezen worden op 
het opkomen van het gecombineerd ver
voer. Gecombineerde rail-wegvervoervor
men zijn: het container- en wissellaadbak
vervoer, waarbij alleen de laadbak wordt 
overgeslagen, en het opleggervervoer, 
waarbij alleen de oplegger wordt getran
sporteerd. Een voorbeeld van dit laatste is 
het Huckepack-transport in Duitsland. 
Een andere vorm van gecombineerd ver
voer is het zogenaamde "roll-on-roll-off''
transport, waarbij complete voertuigen 
((vracht)auto's of spoorwegwagons) aan 
boord van schepen worden meegenomen. 
"Physical distribution" 6) en "warehou
sing" 7) worden steeds belangrijker voor 
de transport- en distributiesector. De 
nadruk ligt hierbij met name op het kwali
teitsaspect en de serviceverlening aan de 
afnemers; in deze ontstaan vormen van 
co-partnership in de relatie verlader-ver
voerder. 
In het bovenstaande al terloops genoemd 
en verderop meer uitgewerkt, zijn de ont
wikkelingen met betrekking tot de toene
mende kwaliteitszorg. Door de hoge eisen 
die gesteld worden aan onder andere kwa
liteit en servleeverlening nemen het ver
eiste kennisniveau en de omvang van het 
kennisveld toe, een aspect waaraan in 
"scholing en training" meer aandacht 
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besteed zal worden. 

"Just-in-time" -leveringen 8) en "door-to
door"-distrlbutie worden ook steeds 
belangrijker, omdat het bedrijfsleven de 
kosten, verbonden aan voorraden en tus
senvoorraden, zoveel mogelijk wil druk
ken. Just-In-time en door-to-door zijn 
voorts u;teraard wezenlijke elementen in 
de beheersing van de goederenstromen. 
Met dit alles is het opkomen van "physical 
distribution" en warehousing in verband 
te brengen. De enige manier om aan de 
eisen die door deze ontwikkelingen aan de 
beheersing en de besturing van goederen
stromen worden gesteld te kunnen vol
doen, is door gebruik te maken van de 

toenemende mogelijkheden die automati
sering en informatisering bieden. Dankzij 
deze automatisering en informatisering 
kunnen naast de grote distributiecentra 
ook kleinschalige distributieknooppunten 
ontstaan. 

Uit de hier genoemde ontwikkelingen blij
ken de veelzijdigheid en de dynamiek van 
de transport- en distributiesector. Dat 
deze ontwikkelingen zich ook voordoen 
in de provincie Noord-Brabant Is welhaast 
vanzelfsprekend. Toch zijn er nog een aan
tal specifiek voor Noord-Brabant van 
belang zijnde ontwikkelingen die in het 
navolgende aan bod zullen komen. 

1) In de literatuur wordt voor dit verschijnsel ook wel de term "back to the basics" gebruikt. 
2) Integratie is het samenvoegen van opeenvolgende fasen uit een produktieko/om, bijvoorbeeld het 

samenvoegen van opslag en transport. 
Parallellisatie is het samenvoegen van overeenkomstige fasen (van eenzelfde bedrijfstak) uit verschillen
de produktieko/ommen, bijvoorbeeld de transportfasen uit verschillende industrieën. 

3) De modoi-split geeft het aandeel weer van de verschillende verveerstechnieken (dit is de combinatie van 
vervoermiddel en infrastructuur) in het transport. 

4) In vrij veel gevallen betreft dit overigens eigen vervoer. 
5) Trucking houdt in dat luchtvracht van of naar een vliegveld over de weg vervoerd wordt met de lucht

vrachtbrief als geleidedocument 
6) Physical distribution: expediteurs verstaan hieronder het op contractbasis in opslag hebben van een 

assortiment uit de handels- of produktievoorraad van een of meer elders gevestigde bedrijven ten einde 
op a(roep uit deze voorraden zendingen aan afnemers te kunnen expediëren. 

7) Warehousing: het opslaan van goederen die al dan niet om speciale behandeling of condities vragen, bij
voorbeeld de opslag van diepvriesprodukten. 

8) "Just-in-time"-/everingen: het (op afroep) direct kunnen leveren van een produkt. 

2.2.2. Noord-Brabant 
Met name doordat Noord-Brabant de 
meest geïndustrialiseerde provincie van 
Nederland Is en doordat binnen de 
Noordbrabantse industrie een grote ver
scheidenheid aan activiteiten voorkomt, 
kan de transport- en distributiesector hier 
extra profiteren van de "back to the 
basics" -trend. Dit omdat het vooral de 
industriesector is die branchevreemde 

activiteiten afstoot. 
Brabant loopt goed mee op het gebied van 
de logistieke ontwikkelingen in de distri
butie. De Brabantse wegtransport- en 
expeditiebedrijven spelen hier duidelijk op 
in. Dit blijkt niet alleen uit de ontwikkelin
gen bij de Noordbrabantse (vestigingen 
van) transport- en distributiebedrijven, 
maar ook uit die van bestaande en nieuwe 

27 



concentraties van dergelijke bedrijven, 
goeddeels op specifiek daarvoor ontwik
kelde (en te ontwikkelen) bedrijventerrei
nen ( expeditiecentra als Hazeldonk, Box
meer, Roosendaal/Nispen, Tilburg, Ossen
drecht enz.). In dit kader verdient de 
snelle groei van de activiteiten op en rond 
Eindhoven Airport afzonderlijke vermel
ding. De ontwikkelingen daar worden met 
name begunstigd door de groeiende con
centratie van producenten van technisch 
hoogwaardige produkten in Noord-Bra
bant en in het bijzonder binnen een wijde 
kring rond Eindhoven. Voor veel derge
lijke .bedrijven zijn flexibele en snelle ver
voerwijzen van levensbelang. Eindhoven 
Airport Is dan ook voor nieuwe bedrijven 

2.3. DE. ROL VAN DE. OVE.RHE.ID 
In het Tweede Struktuurschema Verkeer 
en Vervoer wordt veel aandacht besteed 
aan het goederenvervoer. Een korte weer
gave van de voor het goederenvervoer 
belangrijke punten uit het SW-11 wordt 
hieronder gegeven. 

- Verbetering van de bereikbaarheid over 
weg, rail en water. 
Streefbeeld: 
• het hoofdwegennet: rechtstreekse ver

bindingen met 40 centra in binnen- en 
buitenland; 

• het hoofdwegennet is grofmazlg; 
• de kans op congestie per wegvak is 

minder dan 2%; 
• waar nodig moeten geavanceerde ver

keersgeleidingssystemen komen, te 
zamen met een scheiding tussen het 
korte- en het lange-afstandsverkeer. 

-Verbetering van de wisselwerking van de 
verschillende vervoerswijzen. 

uit deze groep een vestigingsfactor van 
belang gebleken. 
Voor de ontwikkeling van Eindhoven Air
port is tevens van betekenis dat zich op 
de aan- en afvoerwegen van Schiphol in 
toenemende mate congesties voordoen. 
In verband hiermee wijkt luchtvracht uit 
naar de regionale luchthavens. 
Om de aanwezige kansen te benutten, zal 
Eindhoven Airport aansluiting moeten 
zoeken bij het systeem Cargonaut van 
Schiphol en zal deze regionale luchthaven 
ervoor moeten zorgen dat ze als volwaar
dig logistiek centrum mee kan draaien In 
de logistieke netwerken op het gebied van 
expeditie en transport. 

Streefbeeld: 
• er is een net van termlnals voor 

gecombineerd vervoer; 
• gestandaardiseerde laadeenheden. 

- Verbetering van de telematica-infrastruc
tuur. 
Streefbeeld: 
• geavanceerde verkeersgeleidingssyste

men, waardoor de verwerkingscapaci
teit van de wegen met 30% stijgt. 

- Geleiding van de mobiliteit. 
Streefbeeld: 
• afvlakken van verkeers- en vervoers

spitsen; 
• het voeren van een prijsbeleid: reke

ningrijden en het aanpassen van het fis
cale regime. 

-Ondersteunende maatregelen: 
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• de ontwikkeling van een Instrumenta
rium voor een samenhangend ver-



keers- en vervoersbeleid; 
• de bevordering van de samenhang en 

samenwerking tussen instituties van 
verkeer en vervoer; 

• de bundeling van fundamenteel en 
strategisch onderzoek inzake transport 
en distributie. 

Naast de punten uit het SW-11 is het van 
belang dat de overheid erop toeziet dat de 

KWALITEIT 
Vanuit de verladers worden in het alge
meen de volgende eisen met betrekking 
tot de kwaliteit gesteld. 
Als eerste is de doorstroomsnelheid van 
belang: een transporteur moet een zen
ding met zo weinig mogelijk tijdsverlies bij 
de geadresseerde afleveren. Ten tweede 
valt de betrouwbaarheid te noemen. Het 
is voor een verlader van belang dat het 
transport storingsvrij en stipt verloopt. 
Een derde belangrijke eis is de afstemming 
van de vervoermiddelen, accommodaties 
en verdere uitrusting op specifieke goede
ren (bederfelijke goederen, gevaarlijke 
stoffen, kleding enz.). 
De flexibiliteit is een vierde kwaliteitsas
pect. Flexibiliteit kan in verschillende vor
men tot uiting komen. Zo kunnen we 
onderscheiden flexibiliteit naar omvang 
(een bedrijf heeft zowel grote als kleine 
laadeenheden), flexibiliteit naar 'goederen
soort (bulkgoederen- zowel als stukgoede
renvervoer), flexibiliteit naar vervoerwijze 
(bijvoorbeeld zowel binnenvaart als weg
transport) en flexibiliteit naar afstand 
(regionaal, nationaal of internationaal). 
Verder vallen als belangrijke kwaliteitsei
sen te noemen: een hoog penetratiever
mogen (het zo dicht mogelijk bij de gea
dresseerde kunnen komen), schadevrij 

harmonisatie van de concurrentlevoor
waarden in de EG ook daadwerkelijk 
doorgevoerd wordt. 
Een en ander komt er dus op neer dat de 
overheid "Nederland als Distributieland" 
zal moeten stimuleren. Hierbij moet opge
merkt worden dat het huidige beleid met 
betrekking tot de infrastructuurplanning 
niet alleszins bevredigend aansluit op de 
bestaande wegen-infrastructuur. 

transport, een goede beheersbaarheid 
(overzicht van wat zich waar bevindt) en, 
voor dit laatste een absolute eis, de 
beschikking over informatievoorzieningen. 
Ook de staat van onderhoud van het 
materieel is van niet te onderschatten 
belang met het oog op de veiligheid, de 
betrouwbaarheid en de representativiteit. 
Tot slot draagt een correcte administra
tieve afhandeling eveneens bij aan de kwa
liteit van transport en distributie. 
De meeste van deze kwaliteitseisen moe
ten worden waargemaakt door het perso
neel op de thuisbasis en op de weg. Met 
name aan de chauffeurs worden grote 
belangen en verantwoordelijkheden toe
vertrouwd. Zij fungeren in feite ook als de 
directe vertegenwoordigers van hun werk
gever. Aldus zijn zij naast het materieel 
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4. SCHOLING EN TRAINING 
Aan de kwaliteitseisen kan voor een 
belangrijk deel voldaan worden, indien er 
voldoende aandacht voor scholing en trai
ning is. 
De scholingsbehoefte uit zich op verschil
lende terreinen. Zowel het bijbrengen van 
(meer) talenkennis als van de beheersing 
van nieuwe technieken zijn van belang om 
kwaliteit te kunnen waarborgen. 
Specialisatie 1) vereist specialistische, vaak 
technische, vakkennis van de chauffeurs 
zowel als van de bedrijfsleiding. Opleiding 
en her- en bijscholing zijn dus óók ver
eisten voor het middelbaar en hoger 
management. Vanwege dit laatste is het 
van belang dat HBO- en WO-opleidingen 
bestaan, opgericht en/ of verbeterd wor
den. 

Wat hard nodig is, onder andere om het 
werk in deze tak van het bedrijf aantrek
kelijk te houden en om meer mensen naar 
de opleidingen voor deze branche te trek
ken, Is het verbeteren van het imago van 
het transport. Meer vakmanschap kan 
daaraan bijdragen. Om dit te bereiken en 
tevens om een kwantitatief voldoende 
instroom veilig te stellen (ook in deze 
bedrijfstak worden de effecten van de 
ontgroening en de vergrijzing merkbaar), 
is een grotere interesse bij het LBO en het 
MBO voor de transportbranche wenselijk 
en daarbij zou er tevens meer aandacht 
voor een goede aansluiting van het onder
wijs op de wensen van het bedrijfsleven 
moeten komen. 

1) Specialisatie doet zich voor met betrekking tot bepaalde soorten goederenvervoer; bijvoorbeeld kleding
vervoer, gekoeld vervoer, stukgoederenvervoer en het transport van gevaarlijke stoffen. 

5. NENv'ERKEN 
Gesteld kan worden dat met name schaal
vergroting aanleiding geeft tot het vormen 
van netwerken. Bij de middelgrote onder
nemingen gebeurt dit vooral met het oog 
op verbetering van hun concurrentieposi
tie ten opzichte van de grote ondernemin
gen. Een meer algemene reden voor het 
bestaan en in toenemende mate ontstaan 
van netwerken is dat er een betere infor
matievoorziening door tot stand komt, 
waardoor de uiterst dynamische markt 
beter valt te overzien. Mede hierdoor kan 
(met name door de expediteur) groupage 
1), hergroupage en degroupage efficiënter 
en beter gepland plaatsvinden. Daarnaast 
wordt door het ontstaan van netwerken 
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het tijdens het transport reorganiseren 
beter mogelijk. 
Teneinde een grotere markt te kunnen 
bedienen, grotere goederenstromen te 
kunnen beheersen en daarbij mensen en 
middelen zo effic;ënt mogelijk in te zet
ten, alsmede een beter marktinzicht dan 
de concurrentie te kunnen hebben, zijn 
netwerken van samenwerkingsverbanden 
en afzonderlijke bedrijven noodzakelijk. In 
feite gaat het erom dat met een zo effi
ciënt mogelijke inzet van mensen en mid
delen tijd en afstand zo efficiënt mogelijk 
worden overbrugd. Zeer nadrukkelijk 
speelt dit alles op de internationale schaal 
waarop een groot deel van het Neder-



landse transport opereert en ,.1992" geeft 
hieraan nog extra impulsen. 
Van samenwerking Is overigens al zeer 
lang sprake: concurrenten in de transport
wereld hebben elkaar nodig (er wordt niet 

voor niets van ,.collega's" gesproken). Op 
grond van de voortgaande ,.europeanise
ring" zullen de ondernemingen evenwel 
nog meer moeten gaan samenwerken om 
te kunnen blijven concurreren. 

1) Groupage is het combineren van goederen die zijn ontvangen op verschillende momenten en/o( 
van verschillende verzendpunten en/o( met verschillende bestemmingen tot efficiënte verzen
deenheden. 

DE VOORDELEN VAN SAMENWERKING 
Samenwerking kan de volgende voordelen 
opleveren: 
- bedrijfseconomisch gezien kunnen voor

delen gehaald worden uit een hogere 
beladingsgraad; 

- in fysiek opzicht kan door het aan elkaar 
knopen van netwerken uiteindelijk één 
groot netwerk tot stand komen; 

-de marktkennis wordt verruimd: twee 
weten meer dan één; 

- in technologisch opzicht opent systema-

tlsch gebundelde kennis nieuwe moge
lijkheden op het gebied van informatise
ring en automatisering; 

- samenwerking biedt de afzonderlijke 
bedrijven meer mogelijkheden om zich 
te specialiseren binnen een samenwer
kingsverband; 

- via de genoemde aan samenwerking ver
bonden voordelen zijn uiteindelijk 
betere bedrljfs- en dus financiële resulta
ten te behalen. 

. INTERNATIONALISATIE 
NEDERLAND DISTRIBunELAND 
De thuismarkt is voor de Nederlandse 
transport- en distributiesector zeker ruim
telijk gezien beperkt. Nederland ligt ech
ter op een knooppunt van zeer omvang
rijke internationale goederenstromen. 
De Nederlandse transport- en distributie
sector is door deze omstandigheden in 
belangrijke mate Internationaal georiën
teerd en neemt een belangrijke plaats In 
binnen het Europese geheel van het tran
sport en de distributie. De aanwezigheid 
van de twee mainports Rotterdam en 
Schiphol bepaalt voor een belangrijk deel 
het internationale gezicht van de Neder
landse transport- en distributiesector. 
Niet minder dan 80% van het internatio-

nale goederentransport verloopt volgens 
de Vierde Nota R.O. tussen Rijnmond en 
het Ruhrgebied en over de as Rijnmond -
Antwerpen - Brussel/Gent. België en 
West-Duitsland zijn aldus de voor ons in
ternationale transport voornaamste lan
den. Een blik op de kaart van West
Europa volstaat om de gunstige positie van 
Noord-Brabant in dit assenstelsel te 
adstrueren. 
Naast de belangrijke internationale ver
voersstromen onderstreept ook het rela
tief groot aantal distributievestigingen van 
buitenlandse ondernemingen in Nederland 
het internationale belang van de Neder
landse transport- en distributiesector 1). 
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1) Van de 50 grootste exporterende ondernemingen in de Verenigde Staten hebben er 20 centrale distribu
tievestigingen in Europa; 10 daarvan zijn in Nederland gevestigd. 

6.2 BE.LEMME.RINGE.N VOOR HE.T INTE.RNAnONALE. 
GOE.DE.RE.NWE.GVE.RVOE.R 
Hoewel er de afgelopen jaren al veel ver
beterd is, ondervindt met name het grens
overschrijdende goederenwegvervoer ook 
binnen de EG nog ve~.~- ~~nder van allerlei 
nationale regelingen en bepalingen. In veel 
gevallen betreft het voorschriften die voor 
"onnodige" belemmeringen en kosten 
zorgen. Veel van deze hindernissen zullen, 
al dan niet direct, met de totstandkoming 
van de interne markt per ultimo 1992 
moeten verdwijnen. Op dit moment zijn 
ze er echter nog wel. 
Allereerst gaat het om de diverse contro
les aan de grenzen die betrekking hebben 
op de documenten die aan boord zijn, de 
controle van de maten en de gewichten 
van het materieel, veterinaire en fytosani
taire zowel als kwalitatieve controles, de 
controle van de verveersvergunningen en 
ritmachtigingen (contingenteringen!), de 
controle op de brandstof in de reservoirs 
van de transportmiddelen en de heffingen 
hierop. 
Daarnaast brengt de verzegeling van de 
voertuigen (die overigens alleen nog ver-

eist is voor niet-Eg-landen) en de afgifte 
van de benodigde documenten vertragin
gen met zich mee. 
Vervolgens is e~ ~E! slechte harmanisatle in 
de openingstijden van de diverse grenspo
sten, in de voorschriften inzake de rij- en 
rusttijden (en weer de controles hierop) 
en in de rijverboden en -beperkingen op 
zon- en feestdagen, alsmede in de vakan
tieperiodes en - in enkele gevallen -
's nachts. 
Tot slot vallen nog te vermelden de voor
keursbehandeling die met name in Duits
land geldt voor de spoorwegen, de toene
mende congesties die zich op diverse 
doorgaande wegen in Europa voordoen en 
de tolwegen e.d. (Frankrijk, Italië, Spanje
en ook voor het intra-EG-vervoer van 
belang- Zwitserland en Oostenrijk). 
Het oponthoud dat door deze belemme
ringen ontstaat, heeft voor het Neder
landse wegvervoer met zijn relatief groot 
aandeel van de loonkosten In de kostprijs 
bijzonder onaangename consequenties. 

6.3 INTERNAnONALE. TRENDS E.N ONTWIKKELINGE.N 
Een algemene trend die zich op dit 
moment in Europa voordoet, is de rela
tieve verschuiving van het economisch 
zwaartepunt naar het zuiden. De zone 
rond de Alpenlanden wordt voor steeds 
meer ondernemingen een aantrekkelijke 
vestigingsplaats. We zien in deze gebieden 
vooral de opkomst van producenten van 

technisch-hoogwaardige produkten. In 
samenhang met deze ontwikkelingen 
groeit het internationale transport naar en 
vanuit deze zuidelijke gebieden het snelst. 
Het Ruhrgebied vormt, zoals gezegd, een 
belangrijke herkomst en bestemming voor 
het Nederlandse transport. De jongste 
recessie bracht evenwel aan het licht dat 
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de economie van dit oude industriegebied 
kwetsbaar is. Het Nederlandse transport 
ondervond de terugslag van de inkrim
pende bedrijvigheid en van de als gevolg 
daarvan verminderende bestedingsmoge
lijkheden van de bevolking (minder export 
van al dan niet verwerkte agrarische pro
dukten). 
Het Ruhrgebied is echter voor de West
duitse economie nog altijd van eminent 
belang: het genereert ca. 26% van het 
bruto nationaal produkt van de Bondsre
publiek. Met name de landsregering van 
Nordrhein-Westfalen spant zich dan ook 
in om de economie van om het Ruhrge
bied nieuwe impulsen te geven. De resul
taten die daarbij worden geboekt, gerug
gesteund door het krachtige herstel van 
de Westduiste economie, wettigen de 
verwachting dat de kwetsbaarheid van het 
Ruhrgebied aanzienlijk zal worden geredu
ceerd. Dit is uiteraard van groot belang 
voor het daarheen exporterende Neder
landse bedrijfsleven en voor het Neder
landse transportwezen, waarvoor vervoer 
en doorvoer naar en vanuit het Ruhrge
bied van groot gewicht zijn. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal door de 
eenmaking van de Europese markt de 
vraag naar internationaal transport sterk 
stijgen. Zeker in het internationale tran
sport zal steeds meer nadruk gelegd wor
den op produktiviteit en efficiency. Even-

als op nationaal niveau is ook internatio
naal een groei van de "multi-modal-multi
service-operators" 1) waar te nemen. 
De grote transporteurs en expediteurs 
krijgen steeds meer belangstelling voor het 
gespecialiseerd kapitaalintensief vervoer. 
Daarnaast tonen zij steeds minder belang
stelling voor laagwaardige goederen. Het 
vervoer daarvan zal waarschijnlijk overwe
gend verzorgd gaan worden door de klei
nere transporteurs met lage operationele 
kosten en - zo mogelijk - een hoge bela
dingsgraad. De genoemde verschuivingen 
zouden onder meer kunnen lelden tot 
een verhevigde concurrentie en een "sha
ke-out" van vooral kleine bedrijven. 
Een ander reeds aangestipt verschijnsel is 
de stimulering in verschillende Europese 
landen van het gecombineerd vervoer. Dit 
gebeurt vooral in West-Duitsland, maar 
ook in Zwitserland en Oostenrijk. 
Evenals in Nederland zien wij in de rest 
van Europa een toenemende vraag naar 
gecomputeriseerde expediteursdiensten 
en de opkomst van de "just-in-time"
systemen. Er wordt dan ook veel aandacht 
besteed aan het toenemende belang van 
informatisering en automatisering. Dat dit 
op Europees niveau ook daadwerkelijk tot 
resultaten leidt blijkt uit het operatlon$el 
worden van het systeem EDI (Eiectronic 
Data lnterchange), een z.g. "computer-ta
computer" -netwerk. 

1) ,.multi-modal-multi-service-operators" ontstaan, als expanderende transporteurs en expediteurs naast 
transport en expeditie zonder meer verwante diensten gaan aanbieden aan de verladers. 

DE. KANAALTUNNEL, KANS OF BE.DREIGING? 
Als alles volgens plan verloopt, zal in het 
voorjaar van 1993 de Kanaaltunnel gereed 
komen. Dit betekent dat de goederen
stroom tussen Groot-Brittannië en het 
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vasteland van Europa voor een belangrijk 
deel via een vaste oeververbinding kan 
gaan verlopen. De vraag wat de gevolgen 
voor Nederland zijn van het gereedkomen 



van deze tunnel, houdt velen bezig. 
Als we kijken naar de goederenstromen 
die nu via Nederland verlopen, bestaat de 
kans dat bijvoorbeeld het containertran
sport vanuit Italië met bestemming Groot
Brittannië dan in plaats van via Rotterdam 
rechtstreeks via de tunnel gaat verlopen. 
Dit zou betekenen dat zo'n 30.000 con
tainers aan deze haven voorbij zouden 
gaan. Er gaan echter ook stemmen op die 
beweren dat de komst van de Kanaaltun
nel juist een vergroting van het transport 
tussen Groot-Brittannië en Nederland kan 
bewerkstelligen. Verwacht wordt dan dat 
de schepen die nu alleen hun lading voor 
het Europese vasteland in Rotterdam los
sen dan ook goederen met als eindbe
stemming Groot-Brittannië in Nederland 
zullen overslaan. Deze zullen dan per as 
via de Kanaaltunnel naar hun eindbeste
ming gaan. De relaties met het Verenigd 
Koninkrijk maken momenteel ongeveer 
15% van de overslag in Rotterdam uit. Dit 

6.5 HE.T E.G-WITBOE.K 
Het Witboek stelt dat er drie maatregelen 
getroffen moeten worden, alvorens er 
gesproken kan worden van de "interne 
markt". Deze maatregelen hebben betrek
king op de fysieke en de technische gren
zen en de fiscale barrières, zoals die tussen 
de verschillende landen bestaan. In feite 
gaat het in alle gevallen om regelingen met 
betrekking tot de concurrentie tussen de 
verschillende landen. 
Fysieke grenzen verhogen de kosten en 
andere nadelen van een verdeelde markt. 
Dit is ook al gebleken uit de opsomming 
van de problemen waarmee het interna
tionale vervoer kampt. De opheffing van 
de technische grenzen zal de Gemeen
schap in staat stellen de interne markt een 

aandeel zou kunnen toenemen, als de hier 
besproken verwachtingen worden 
bewaarheid. Voorts zijn sommigen van 
mening dat door de Kanaaltunnel de ach
terlandfunctie van Nederland in het alge
meen kan worden vergroot. 
Een belangrijke voorwaarde voor het kun
nen benutten van deze eventuele kansen 
is dat Nederland een goede aansluiting zal 
moeten krijgen op het netwerk van spoor
lijnen en wegen naar de Kanaaltunnel. Die 
aansluiting is nu nog zeer gebrekkig. 
Dit alles klemt te meer, omdat met de 
komst van de Kanaaltunnel en de realise
ring van de daarop aansluitende infrastruc
tuur in de Kanaalzone er ook voor con
currerende zeehavens als Antwerpen, 
Gent, Zeebrugge, Le Havre, Rouen en 
Boulogne-sur-Mer mogelijkheden ontstaan 
om hun achterland uit te breiden. En die 
mogelijkheden willen zij natuurlijk niet 
onbenut laten. 

zodanige dimensie te verschaffen dat 
schaalvoordelen behaald kunnen worden 
en de concurrentiepositie zal verbeteren. 
Het slechten van de fiscale barrières zal 
voor verschillende landen grote proble
men met zich meebrengen. Vooralsnog 
zullen de afwijkingen ten opzichte van de 
maatregelen die in het Witboek worden 
voorgesteld, toegestaan moeten worden. 
Naast de fysieke, technische en fiscale har
monisatie zal ook op sociaal en monetair 
gebied de harmonisatie ter hand genomen 
moeten worden. 
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KANSEN EN BEDREIGINGEN 
Met het wegvallen van de grenzen per 
ultimo 1992 en de toenemende internatio
nalisatie ontstaan zowel kansen als bedrei
gingen voor de Nederlandse transport- en 
distributiesector. 
Minder gunstig is het vooruitzicht dat met 
de komst van de ene Europese markt een 
aantal concurentievoordelen vwegvalt. 
Daarnaast zullen belangrijke concurrentie
nadelen, zoals de hoge loonkosten 
(Nederland heeft de hoogste bruto-, maar 
de laagste nettolonen) en het hoge topta
rief in de inkomstenbelasting, blijven 
bestaan. 
Een verlies van het marktaandeel aan de 
lage-lonen-landen mag dan ook verwacht 
worden. Dit verlies zal beperkt blijven tot 
de laagwaardige produkten. Met name de 
kleine internationale vervoerders zullen 
door deze concurrentiestrijd worden 
getroffen, daar zij zich, zoals eerder werd 
opgemerkt, steeds meer moeten gaan toe
leggen op het transport van dergelijke 
goederen. In dit opzicht zou vooral cabo
tage 1) door de lage-lonen-landen in 
Nederland met name voor de kleine ver
voerders een bedreiging kunnen zijn. 
Daarnaast biedt cabotage voor Neder
landse vervoerders ook kansen, met name 
als we kijken naar het technisch hoogwaar
dige goederenvervoer. 
iets heel anders Is dat de rol van de 
Nederlandse mainports in een Europa 
zonder grenzen niet zo vanzelfsprekend 
is. Andere (lucht)havens zullen in principe 
gemakkelijker kunnen concurreren met 
Schiphol en Rotterdam. Een voortdu
rende aandacht voor het verbeteren van 
de Infrastructuur rond deze mainports en 
het bijhouden van en tijdig inspelen op de 
ontwikkelingen in de andere landen is 
mede daarom van het grootste belang. 

De voorziene verruiming van de markt 
opent voor de Nederlandse transport- en 
distributiesector, die reeds goed is inge
voerd op de Europese markt, echter 
ongetwijfeld ook nieuwe perspectieven. 
Het Cecchlni-rapport voorspelt een toe
name van de vraag naar transport met 
80%. Deze groei van de vraag naar tran
sport zal consequenties hebben voor de 
belasting van de Infrastructuur, niet alleen 
rond de mainports, maar in heel Neder
land. 
Knelpunten kosten tijd en geld. Een ver
dere aanpassing van de infrastructuur aan 
de zwaardere eisen Is dus voor heel 
Nederland een vereiste, als men wil voor
komen dat delen van de vergrote ver
voersstromen de Nederlandse mainports 
gaan mijden. 
Een te lage investeringsniveau kan het hui
dige marktaandeel bedriegen. We moeten 
kunnen blijven voldoen aan de toene
mende vraag naar (gespecialiseerd) ver
voer. 
Fiscale harmonisatie zal in sommige 
opzichten voor het Nederlandse vervoers
wezen hogere kosten met zich meebren
gen. Een voorbeeld hiervan is de voor
ziene stijging van de prijs van dieselolie. 
De komst van Amerikaanse en Japanse 
distributievestigingen houdt voor de 
distributeurs een bedreiging, maar voor de 
transporteurs een kans in. 
Internationalisatie biedt op zichzelf al kan
sen. Zoëven werd al op de marktvergun
ning gewezen. Internationalisatie brengt 
echter nog andere mogelijkheden binnen 
bereik. 
Zo kan de positie van Europa ten opzichte 
van de andere werelddelen worden ver
strekt door onderlinge samenwerking, 
maar ook door het zich goed onderschei-
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den van de concurrenten door bijvoor
beeld de invoering van een EG-merk. 
De startpositie van Nederland in de int
erne Europese markt biedt ook·kansen. 
Nederland is qua vervoer veel internatio
naler georiënteerd dan de EG-landen in 
het algemeen. In de EG is gemiddeld 97% 
van het vervoer binnenlands, in Nederland 
is dit percentage slechts 87 ,4%. Dit ver
schil hangt niet alleen samen met het feit 
dat Nederland een klein land is, het heeft 
vooral te maken met de belangrijke rol 
van de Nederlanders in het Europees ver
voer. Daarom is het voor het Nederlandse 
transportwezen uitermate gunstig dat met 
de komst van de ene markt de bilaterale 
contingenten tot het verleden zullen 
behoren en dat het oponthoudt aan de 
grenzen op zijn minst enorm zal worden 
bekort. Door de harmonisatie van de con
currentievoorwaarden, conform de doel
stellingen van het Witboek, te zamen met 

de algemene liberalisatie van het (weg)ver
voer, kunnen Nederlandse sterke punten 
uitgebuit worden. 
Eerder is reeds gezegd dat de ene Euro
pese markt schaalvoordelen met zich mee
brengt. Dat zal in veel gevallen betekenen 
dat bedrijven een schaalvergroting realise
ren, al dan niet door multinationalisering. 
Zij zullen aldus hun efficiency kunnen 
opvoeren en hun produktiviteit kunnen 
verbeteren met de gunstige consequenties 
voor hun kostprijzen. 
Zeer goede vooruitzichten schuilen in de 
toename van het vervoer van hoogwaar
dige produkten, die mag worden ver
wacht. In het vervoer van deze produkten 
met een hoge toegevoegde waarde, waar
aan hoge kwaliteitseisen worden gesteld, 
is immers nu reeds goeddeels de concur
rentiekracht van de Nederlandse trans
port- en distributiesector gelegen. 

1) Cabotage is het vervoer binnen een bepaald fond door een vervoerder uit een onder fond. 

1. DE TOEKOMSTVISIE VAN NOORDBRABANTSE 
VERVOERDERS 
Het zou vreemd zijn als de Brabantse ver
voerders zich niet intensief zouden bezig
houden met de vragen die de integratie 
van het Europese vervoer oproept. 
In het voorafgaande zijn reeds veel inzich
ten die in hun kringen leven, verwerkt. 
Hier brengen wij er nog enkele ter sprake. 
Binnen nu en tien jaar moet Brabant een 
totale dienstverlening op logistiek gebied 
kunnen realiseren. Hiermee wordt 
bedoeld dat desgewenst voorraadbeheer, 
verpakking, expeditie, vervoer, transport
verzekering en factoring voor derden als 
compleet pakket moeten kunnen worden 

aangeboden aan de verlader. 
Verdergaande automatisering, verhoging 
en verbreding van het opleidingsniveau en 
versterking van het management worden 
ter verhoging van de kwaliteit van de 
dienstverlening als noodzakelijk 
beschouwd. 
De concurrentiekracht van de transport
en distributiesector kan versterkt worden 
door nog meer en op nog meer terreinen 
samen te gaan werken met partners in 
binnen- en buitenland. Daarbij zal een 
strakke discipline binnen de eigen organi
satie der bedrijven aandacht vragen. Door 
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dit alles moet men de mogelijkheden van 

de moderne snelle en efficiënte communi

catiesystemen optimaal kunnen benutten, 

met name teneinde zo kort mogelijke 

order-doorlooptijden te kunnen realise
ren. Zodoende zal men steeds beter in 

kunnen spelen op de eerder besproken 

eisen van de verladers en op het streven 

van het bedrijfsleven naar zo klein moge

lijke voorraden die op het juiste moment 

worden aangevuld. 
Overigens is een intensivering van de 

samenwerking in het binnenlands vervoer 

evenzeer geboden om bij cabetagevervoer 

door buitenlandse concurrenten de markt 

te behouden. Daarbij zal het zowel gaan 
om samenwerking tussen gelijkwaardige 
partners als om samenwerking van grote 

bedrijven met de kleinere in de omgeving. 

Alles duidt erop dat de Brabantse vervoer

ders open staan voor deze ontwikkelingen 

en de kansen die erin besloten liggen, wil

len grijpen. 

Hun toekomstige pakket zal naar ver
wachting vooral levensmiddelen en tech

nische, "handling"-gevoelige en/of hoog

waardige produkten omvatten, waarbij 

met name de laatste groep produkten 

groeikansen belooft. Gezien de aanwezig

heid van deze kansen en de instelling 
waarmee het Noordbrabantse vervoersbe

drijfsleven de ene Europese markt met 

haar mogelijkheden tegemoet treedt, dur

ven wij te stellen dat de transport- en de 

distributiesector in deze provincie zeer 
goede vooruitzichten heeft en de grotere 
concurrentie in Europees verband aan zal 

kunnen. 

NOORD-BRABANT ALS "PHYSICAL DISTRI
BUTION CENTER" VOOR NOORDWEST
EUROPA? 
Noord-Brabant neemt een strategische 
positie In binnen de Benelux, maar zeker 

ook binnen Europa. Zeer belangrijke 

transportstromen doorkruisen de provin

cie. 

Daardoor is het verklaarbaar dat goede

renwegtransport en expeditie zich hier 
een belangrijke plaats binnen de provin

ciale economie hebben verworven. Er is 

veel ervaring en gespecialiseerde know

how opgebouwd, met name wat het int

ernationaal transport betreft, en algemeen 

wordt erkend dat de dienstverlening op 
een hoog peil staat. Bovendien staat men 

open voor het in praktijk brengen van 

innovatieve ideeën om zijn positie op de 

Europese vervoermarkt niet slechts veilig 

te stellen, maar zelfs te versterken. Er is 
dus een hechte basis voor een verdere uit

groei van de transport- en distributiesec

tor in Noord-Brabant, zodat de provincie 

als centrum van physical-distribution-acti

vlteiten in Noordwest-Europa kan gaan 

fungeren. Het is aan de Brabantse ver
voers- en expeditiebedrijven om dit in 

goede onderlinge samenwerking en gerug

gesteund door de overheid waar te 

maken. 

37 



Auteurs: Dr. G.R.M. Mustert. ETIN 
Drs. R. Buck, Bet 

De toekomst van de bouw 

Inhoud 

1. INLEIDING 

2. PROFIEL VAN DE BOUVvSEGOR 
2.1. INLEIDING 
2.2. ONTWIKKELINGEN OP NATIONAAL NIVEAU 

2.2.2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de bouw 

2.3. INTERNATIONALISERINGSTENDENS 
2.4. ONTWIKKELINGEN IN DE BRABANTSE 

p.40 

p.40 

p.40 

p.42 

p.44 

p.44 

BOUWSECTOR p. 45 

3. EERSTE AANDACHTSVELD: TECHNOLOGIE EN 
KWALITEITSZORG p. 46 

4. TWEEDE AANDACHTSVELD: NIEUWE MARKTEN p. 47 

s. DERDE AANDACHTSVELD: PERSONEELS-
VOORZIENING p. 47 

6. VIERDE AANDACHTSVELD: ORGANISATIE VAN 
EN ROND DE SEGOR p. 48 

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN p. 48 

I 
0 
0 
"'Tl 

0 
(/) 

-I 
c 
I" 

3 

~7FIIINI 



Auteurs: Dr. G.R.M. Mustert, E. TI.N. 
Drs. R. Buck, BCI 

De toekomst van de bouw 

1. INLEIDING 
Deze brochure is geschreven in het kader van de manifestatie 'Brabant Per
spektief'. Het thema van dit jaar is 'Ambitie en Internationalisatie'. Op deze 
manifestatie zal een aantal branches zich presenteren en met name inspelen 
op de kansen en bedreigingen die zich zullen voordoen in de toekomst. 
In deze brochure zal dit thema nader uitgewerkt worden voor de branche: 
bouwnijverheid. Naast algemene ontwikkelingen die relevant zijn voor de 
bouw in internationaal, nationaal en Brabants perspectief, worden enige the
ma's nader uitgediept, te weten: de kwaliteitszorg, nieuwe markten, de per
soneelsvoorziening en de organisatie van en rond de bouwnijverheid. De bro
chure wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 

2. PROFIEL VAN DE BOUVvSEUOR 
2.1. INLEIDING 

Binnen de bouwnijverheid onderscheidt 
men twee duidelijk verschillende subsec
toren: grond-, water- en wegenbouw en 
burgerlijke en utiliteitsbouw. De burge
lijke bouw betreft In wezen nieuwbouw, 
herstel en verbouw van woningen (met 
het qua werk gelijkaardige onderhoud); bij 
utiliteitsbouw gaat het om overeenkom
stige werkzaamheden met betrekking tot 
bedrijfsgebouwen e.d. (kantoren, fabrie
ken, opslagruimten, accommodaties voor 
transportbedrijven, scholen, sport- en re
creatieruimten, gebouwen voor over
heidsdiensten e.d.) 
De bouwnijverheid onderscheidt zich op 
een aantal punten van andere sectoren. 
Zo is het tot nu toe een typische 'man
nenbedrijfstak'. De produktie van nage
noeg steeds eenmalige projecten vindt 
niet plaats op de vestigingsplaats van de 
bedrijven, maar voor het overgrote deel 
op steeds wisselende bouwplaatsen, niet 
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zelden vrij ver van de 'basis', hoewel 
beheers- en transportkosten, arbeids
marktaspecten, relaties met toeleveraars 
en bekendheid met regionale toeleverlngs
markten en bedrijven waarmee moet wor
den samengewerkt de actieradius beper
ken. 
Zeker bij nieuw- en verbouw moeten ver
schillende soorten bouwbedrijjven in ver
schillende fasen van een project samen
werken, meestal onder contract met één 
hoofdaannemer. Hoofd- en onderaanne
mers hebben meestal meer projecten 
tegelijkertijd onderhanden in uiteenlo
pende samenwerkingsverbanden en onder 
verschillende directies. ZIJ hebben allen 
ook nog te maken met vrij veel toeleve
raars, zodat het just-in-time-principe niet 
zelden In het gedrang komt. En dan is er 
nog de afhankelijkheid van het weer. 
Door dit alles verloopt de coördinatie 
per project minder soepel dan moge-



lijk met consequentles voor de 
beheersbaarheid van het bouwproces, 
de produktiviteit, de bedrijfsresulta
ten en de aan het aannemen van een 
beperkt aantal projecten per jaar inhe
rente risico's. Is onder deze omstan
digheden een realistische planning per 
project al een problematische zaak, 
produktieplanning op langere termijn 
is, alleen al gezien de onvoorspelbaar
heid van projecten, die zich zullen 
aandienen, en van de kans, die te kun
nen aannemen, een onzekere bezig
heid. Vormen van marketing, zoals 
die in de industrie en in vele dienst
verlenende branches gaandeweg meer 
toepassing vinden, hebben voor de 
gewone, niet bijzonder gespeciali
seerde bouwondernemer dan ook 
slechts een zeer betrekkelijk belang. 
Hij kan, althans wat het werk betreft, 
onmogelijk jaren vooruit zien. 
Dit krijgt nog meer accent, als men 
bedenkt dat de bouw niet alleen een 
seizoen-, maar ook nog een bijzonder 
conjunctuur- en beleidsgevoelige sec
tor is. De conjunctuur beïnvloedt met 
name de vraag naar (aanpassing/ver
vanging van) bedrijfsgebouwen en 
vrije-sector-woningen direct via de 
zich manifesterende behoefte aan 
bedrijfsruimte, economische vooruit
zichten, de situatie op de kapitaal
markt (rentestand), liquiditeitsposities 
enz. De conjunctuur speelt ook een 
rol bij de beslissing een bouwopdracht 
te verlenen dan wel uit te stellen en 
bij de keuze voor een meer of minder 
luxueuze uitvoering der projecten. 
De conjunctuur beïnvloedt anderzijds 
de financiële mogelijkheden van de 
overheid en daardoor de mate waarin 
en de wijze waarop de vraag van die 
zijde en van overheidswege gesubsi-

dieerde instellingen naar utilitaire 
gebouwen, naar GWW-werken en 
gesubsidieerde woningen wordt geëf
fectueerd. (Voorziene) wettelijke 
maatregelen en beleidsopties (werkge
legenheidsbeleid, opheffen woningte
kort, fiscale maatregelen, verkeers-en 
vervoersplannen, stads- en dorpsver
nleuwing, milieuwetgeving, beleid ten 
aanzien van sport, cultuur, monumen
ten enz.) mitigeren echter voor een 
deel de directe impact van de con
junctuur op de vraag naar bouwwer
ken. Daarbij kunnen zich van regio 
tot regio grote verschillen voordoen. 
De bouwnijverheid was voorheen een bij 
uitstek arbeidsintensieve bedrijfstak. De 
noodzaak om bij de tot voor enkele jaren 
relatief snel stijgende loonkosten en een 
druk op de bouwkosten de concurrentie
positie veilig te stellen, de arbeidsomstan
digheden te verbeteren en de bouwpro
duktie meer projectmatig te organiseren, 
onder andere ter wille van een betere 
beheersbaarheid van het bouwproces, 
heeft de bedrijven gedwongen tot een 
veel kapitaalintensievere werkwijze. De 
beschreven wisselvalligheden en onvoor
zienbaarheden waarmee de bedrijfstak 
kampt, brengen echter met zich mee dat 
bij het doen van investeringen niet is In te 
schatten of een bevredigend rendement 
daarop zal kunnen worden behaald. 
Een ander uitvloeisel van die wisselvallig
heden is dat de bouwnijverheid voor de 
werknemers weinig vastigheid kan bieden. 
Tijdens de naoorlogse hoogconjunctuur 
kende de bedrijfstak omvangrijke tekorten 
aan arbeidskrachten, hetgeen leidde tot 
fors stijgende c.a.o.-lonen, zwart loon en 
het aanzuigen van arbeidskrachten uit ach
terop rakende bedrijfstakken, een exces
sieve omvang van de pendel enz. Toen 
nadien de conjunctuur ging haperen en 
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overging in een recessie, kreeg in het bij
zonder Noord-Brabant, waar een groot 
overschot aan bouwvakkers was ontstaan, 
te maken met grote aantallen werklozen 
uit de B&U en de GWW. Dit was niet 
bevorderlijk voor het Imago van de bouw 
met als gevolg dat bouwvakkers, als ze 
een mogelijkheid zagen, hun heil In andere 
bedrijfstakken gingen zoeken en vooral 
dat weinig jongeren een bouwopleiding 
gingen volgen. Daardoor vergrijst met 
name de Noordbrabantse bouwberoeps
bevolking in een verontrustend tempo. 

Anderzijds evolueert daardoor en door 
het relatief snelle herstel van de bouw

markt In de provincie na 1983 (door een 
relatief snelle bevolkingsgroei en mede In 
verband daarmee een relatief groot 
woningtekort, alsmede een voorsprong bij 
het economisch herstel) het aandeel van 
Noord-Brabant In de landelijke werkloos
heid van bouwvakkers snel in de richting 
van een percentage dat meer in overeen
stemming Is met h~t aandeel van de pro
vincie In de landelijke bevolking en werk
gelegenheid. 

2.2. ONTWIKKELINGE.N OP NATJONAAL NWEAU 
2.2. f. Ontwildcelingen in de structuur von de bouw 
De dominante structurele verandering ten een eigen verantwoordelijkheid toege-
aanzien van de bouwnijverheid betreft de dacht voor een gelijkmatig verloop van de 
terugtrekkende beweging van de overheld bouwcon junctuur. Daarbij zal een grotere 
als opdrachtgever dan wel financier. De functie voor het prijsmechanisme zijn 
continuïteit die eerder door de overheid weggelegd om evenwlchtsherstel tot stand 
werd gegarandeerd bij de produktie van te brengen. 
de bouw Is niet langer meer aan de orde. Het terugtreden van de overheid Is lntus-
Het mitigerende effect dat eerder van het sen al in een ingrijpend kleinere financiële 
overheidsoptreden uitging naar conjunctu- betrokkenheid tot uitdrukking gekomen. 
rele fluctuaties verdwijnt. De bouw wordt Ook ten aanzien van de organisatievorm 
even conjunctuurgevoelig als de andere van de betrokkenheid van de overheid 
economische sectoren en omdat de bouw worden nieuwe vormen beproefd. 
met name produceert In de hoek van de Publiek-private-samenwerking leidt tot 
investeringsgoederen mag erop worden convenanten of bestuursakkoorden. 
gerekend dat die fluctuaties zo nu en dan 
vrij heftig zullen zijn. 
Toch wordt de werking van de vrije markt 
als uitgangspunt genomen bij het beleid 
dat ten aanzien van de bouwnijverheid 
wordt gevoerd. Pas wanneer op grond van 
overwegingen van doelmatigheid, effectivi
teit of rechtvaardigheid grenzen dienen te 
worden gesteld aan de werking van de 
markt komt de overheld naar de thans gel
dende opvattingen in beeld. Aan het 
bouwbedrijfsleven wordt uitdrukkelijk 
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De invloed van de geschetste structurele 
veranderingen komt op dit moment niet 
duidelijk naar voren, omdat er ten aanzien 
van alle binnen de bouw te onderscheiden 
sectoren op dit moment positieve ontwik
kelingen gaande zijn. Zo is de woning
bouw in de vrije sector sterk aangetrok
ken door het lage niveau van de rente en 
de positieve inkomensverwachtingen. De 
utiliteitsbouw merkt dat de investeringsac
tiviteiten aangetrokken zijn en ook in de 



vraag naar bedrijfsgebouwen tot uitdruk
king komt. De grond-, weg- en water

bouw kriJgt Impulsen van extra Investe
ringsultgaven ten behoeve van de infra
structuur. 

De tendensen die daaruit naar voren 
komen werden ook ten grondslag gelegd 
aan de ramingen van de Nota Bouwprog
noses 1988-1993. Meer vrije sector 

woningbouw, een blijvend hoog niveau 
van utiliteitsbouw in opdracht van het 
bedrijfsleven, een aan het niveau van de 
economische ontwikkeling aangepast 
beleid ten aanzien van de infrastructuur. 
Meer specifiek wordt ten aanzien van de 
woningbouw verwacht dat het aantal 
nieuwbouwwoningen structureel zal 
dalen, m·aar dat de daling voorlopig voor 
een deel wordt gecompenseerd door het 

hoge niveau van vrije sector woningen en 
de toenemende gemiddelde stichtingskos
ten per woning. Tegenover de daling van 
het aantal nieuwbouwwoningen staat een 
toename van de behoefte aan woningver
betering, waarbij wat de rijksbijdragen 
betreft het accent op vooroorlogse 
woningen zal liggen. 
Bij de utiliteitsbouw wordt een voorlopige 
handhaving van het bereikte, betrekkelijk 

hoge niveau verwacht doordat In deze 
fase van de economische ontwikkeling uit
breidingsinvesteringen relatief frequent 
bouwactiviteiten met zich brengen en 

doordat de kantorenmarkt een grote 
dynamiek te zien geeft. Er bestaat wel een 
grote aarzeling om deze verwachtingen 
voor langer dan de korte termijn van toe

passing te verklaren. 
Ten aanzien van de grond-, weg- en 
waterbouw verwacht men dat na de struc
turele verhoging van het budget met 400 

miljoen gld. per jaar de activiteiten blij
vend op een hoger niveau terecht komen. 
Daarbij is dan de vraag of de tunnels waar-

van de bouw in de Randstad is voorzien 

tijdig zullen worden opgevolgd door de 
stormvloedkering In de Nieuwe Water
weg en andere projecten. 

Bij de ontwikkelingen die relevant zijn 
voor de bouwnijverheid past aandacht 
voor zaken die specifiek zijn voor het 
kleine en middelgrote bouwbedrijf. Het 
gaat daarbij om 99% van de ondernemin

gen in de bedrijfstak, die 62% van de 
totale omzet voor hun rekening nemen en 
daarbij 68% van de werkgelegenheid van 
de bedrijfstak verzorgen. Ten aanzien van 

de verdeling van de markt tussen de 
grootbedrijven en het MKB liggen weinig 
importante verschuivingen in het ver
schiet. 

Wel is het zo dat aanknopingspunten voor 
verdere innovatie gelegen zijn in de wissel
werking tussen ontwerp, materiaalontwik
keling en assemblage. Bij het aangrijpen 
van de mogelijkheden ter zake is het 
MKB-bouw in het nadeel. Als klantgericht 
en vakbewust bouwen de grote opgaven 
worden voor de toekomst, gaat dit eisen 
stellen aan de leiding van de kleinere 

bouwbedrijven waar die leiding thans in 
lang niet alle gevallen aan kan tegemoet 

komen. Vaak zal het zaak zij,_9 In de beper
king zijn meesterschap te ~eken: beper
king tot een bepaald marktsegment, een 
bepaalde produktgroep of een bepaalde 

bouwwljze. De ontwikkeling van het leve
ren van een bepaalde, vooraf overeenge
komen inspanning naar het aanbieden van 
een welomschreven produkt maakt dat 

ten aanzien daarvan duidelijke en verrei
kende keuzes zullen moeten worden 

gemaakt, juist bij het MKB-bouw. 
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2.2.2. Ontwilck.elingen op de arbeidsmarkt voor de bouw 
Ten aanzien van de arbeidsmarkt voor de Daarnaast blijft aandacht nodig voor het 
bouw kan worden vastgesteld dat er zich terugdringen van ziekteverzuim, arbeids-
een zekere spanning tussen vraag en aan- ongeschiktheid en verlet. Op grond daar-
bod begint af te tekenen. De recente van is vooral aandacht voor arbeidsvoor-
zachte winters hebben echter tot een waarden, arbeidsomstandigheden en 
flink stuk capaclteitsvergroting geleid, arbeidsinhoud geboden. Het fysiek zware 
waardoor de spanning nog geen drama- werk en de hoge werkdruk, de wijze 
tische vormen heeft aangenomen. waarop in de beloningsverhoudingen met 
Op grond van onderzoek mag worden het gegeven "leeftijd" wordt omgegaan en 
vastgesteld dat het aantal inzetbare bouw- de organisatie van het werk "op de 
vakarbeiders aanmerkelijk kleiner is dan bouw" vragen in samenhang de aandacht. 
het aantal mensen dat als werkzoekende Op grond van de geschetste zwakke pun-
in de bouw staat ingeschreven bij het ten is ook de positie van de bouw op de 
arbeidsbureau. Slechts een kwart van de arbeidsmarkt zwak. En dat wordt er niet 
laatstgenoemde groep zou tot de eerstge
noemde categorie behoren. En dat impli
ceert weer dat de voornaamste aangrij
pingspunten voor de personeelsvoorzie
ning voor de bouw liggen bij de instroom 
en niet bij het reactiveren van een eerdere 
uitstroom. 

vanzelf beter op: mlnder jongeren, een 
afnemende populariteit van het L TO en 
een te kort schietend gebruik van de 
mogelijkheden van het leerlingwezen 
maken de vooruitzichten voor de arbeids
voorziening In de bouw allesbehalve roos
kleurig. 

2.3. INTERNAnONALISE.RINGSTENDE.NSE.N 
Internationalisering is thans een ontwikke
ling die veel van wat gaande is in het 
bedrijfsleven domineert. Voor het bouw
bedrijfsleven, dat in tal van opzichten 
sterk met de overheid verweven is, uit die 
internationaliseringstendens zich vooral in 
relatie tot de wijze waarop de Europese 
Commissie inspeelt op de internationalise
ring door de voltooiing van de interne 
markt in de Europese Gemeenschap na te 
streven en dat vooral te doen door het 
wegnemen van barrieres die de vrije con
currentie in de weg staan. De zorg van de 
overheid voor de kwaliteit van het bouw
produkt blijft daarbij overeind, maar vindt 
een uitwerking in een normering op Euro
pees niveau. Deze twee zaken: normering 

en marktverruiming zijn de relevante uit
vloeisels van de Internationaliseringsten
densen op het bouwbedrljfsleven: 

-de invloed van '1992' op de produkt
kant; de harmonisering van de normen. 
Er bestaat intussen een breed draagvlak 
voor een benadering van het norme
ringsvraagstuk vanuit de invalshoek van 
het prestatiebestek als uitgangspunt om 
vandaaruit tot aanknopingspunten voor 
het produktbestek te komen. Ook 
onder deze consensus blijft de vraag of 
de normering snel dan wellangzaam tot 
stand zal komen en of de norm hoog 
dan wel laag zal worden ingezet. 
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-de invloed van '1992' op de afzetmarkt: 
het bultenland en de overheidsaanbeste
dingen. Bij de gedachtenvorming over de 
invloed van de internationalisering op de 
afzetmarkten van bouwbedrijven is het 
verstandig uit te gaan van 'cirkels': 
bedrijven hebben een bepaalde actiera
dius. Als een grens thans zo'n cirkel 
doorsnijdt, dan Is het voorstelbaar dat 
die cirkel vroeg of laat door het wegval
len van de grens gecompleteerd wordt. 
Kleine bedrijven, die een aantal dorpen 
in een grensstreek bedienen, zullen dan 
hun cirkel over de grens heen volmaken. 

Een mlddelgroot bedrijf dat thans in Rot
terdam bouwt zal straks ook in Antwer
pen bouwen. Een groot bedrijf bouwt 
nu reeds in en buiten Europa. Wat voor 
Nederlandse bedrijven geldt is ook voor 
buitenlandse bedrijven van toepassing. 
Ten aanzien van de overheidsaanbeste
dlngen mag erop worden gerekend dat 
de Europese Commissie nauwlettend zal 
toezien op de naleving van de voorschrif
ten. Wat de potentiële concurrentie 
daarbij betreft mag worden aangenomen 
dat daarbij de 'cirkel'-redenerlng van toe

passing is. 

4. DE ONTWI~LING VAN DE BRABANJSE BOUWSECTOR 
Werkgelegenheld 
De werkgelegenheid in de totale bouwnij
verheld Is tussen 1979 en 1983 in Noord
Brabant met 35% teruggelopen, terwijl 
het vergelijkbare cijfer voor Nederland 
30% bedraagt. Het aandeel van de Bra
bantse bouwvakkers in het landelijke 
totaalliep terug van 14,7% tot 13,7%. Na 
die tijd is de werkgelegenheid in de bouw 
weer aangetrokken, en In Noord-Brabant 
sneller dan In Nederland. Recente cijfers 
die vergelijkbaar zijn met de voorgaande 
zijn niet voorhanden. De 'snelle' cijfers 
meten de werkgelegenheid op bouwplaat
sen In Noord-Brabant en zijn daarom 
meer een indicatie van de bouwbedrijvig
heid in Noord-Brabant dan van de werk
gelegenheid onder Brabantse bouwvak
kers. 

Werkloosheid 
Het verloop van de werkloosheidscijfers 
geeft overigens een aardige Indicatie van 
wat zich ter zake heeft afgespeeld. Van 
1979 tot 1983 nam de totale werkloosheld 
in de bouw In Noord-Brabant toe met 

meer dan 500%. In Nederland was dat 
overigens ca. 750%. Tussen 1983 en 1987 
daalde de werkloosheld in Noord-Brabant 
met een kleine 65% en in Nederland met 
een kleine 55%. Was de toename van de 
werkloosheid in Noord-Brabant kleiner 
dan landelijk het geval was doordat 
Noord-Brabant In 1979 al in een slechte 
positie verkeerde met meer dan 30% van 
de werkloosheid in de bouw in Noord
Brabant geconcentreerd, door de snelle 
afname van de werkloosheid in de bouw 
in Noord-Brabant na 1983 had Noord-Bra
bant In 1987 nog slechts 18% van de lande
lijke bouwwerkloosheid binnen zijn gren
zen. 

Verleende bouwvergunningen 
Ten aanzien van de B&U-bouw blijkt aan 
de hand van een groot aantal Indicatoren 
dat de recessie in het begin van de jaren 
tachtig in Noord-Brabant harder toesloeg 
dan gemiddeld in Nederland, maar dat in 
de fase van het economisch herstel de 
provincie Noord-Brabant ook sneller uit 
het dal kroop. Daarbij dient overigens wel 
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te worden bedacht dat de afwijkende 
structuur van het bestand aan bestaande 
gebouwen in de provincie ten opzichte 
van het landelijke gemiddelde maakte dat 
de nieuwbouw naar verhouding een gro
tere plaats inneemt dan het herstel en de 
verbouw. Dit geldt niet alleen ten aanzien 
van woningen, maar ook van utilitaire 
bouwwerken. Het aantal verleende bouw
vergunningen In Noord-Brabant In de 
totale B&U-bouw daalde van 1979 tot 
1983 met een kleine 30%, terwijl dat cijfer 
voor Nederland zo'n 24% bedraagt. Na 
1983 gaat het aantal met een zekere ver
traging weer omhoog. Tot en met 1986 in 
Noord-Brabant met 21% en in Nederland 
met 8%. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door de nieuwbouw van woningen op 

grond van demografische verschillen en 
daardoor ontstane achterstanden in de 
recessiejaren in Noord-Brabant. 
Dat Noord-Brabant op het gebied van de 
GWW structureel een positie inneemt die 
van minder betekenis is dan overeenkomt 
met oppervlakte en inwonertallaat zich 
verklaren door de geografische eigen
schappen van de provincie. Het aandeel in 
de ter zake opgedragen werken fluctueert 
overigens niet sterk. 

Andere statistleken als de produktie
waarde van de bouw en het aantal vol
tooide woningen bevestigen het in het 
voorgaande geschetste beeld en voegen 
daaraan geen nieuwe elementen toe. 

3. EERSTE MNDACHTSVELD: TECHNOLOGIE EN 
KWALITEITSZORG. 
Achtergrond zijn: 
- veranderingen in de infrastructuur 
- veranderingen in de (technologische) 

eisen ten aanzien van bouwwerken 
- de opkomst van nieuwe bouwtechnie

ken 
- de combinatie van nieuwe bouwmateria

len en betere toepassingen 
- veranderingen in de organisatie van het 

bouwproces 

Het nationale beleid is gericht op: 
- de versterking van de kennisinfrastruc

tuur, geconcentreerd op universiteiten, 
TNO,GTI's 

- een programmatische innovatiestimule
ring via IOP Bouw: 
* van de bouwmethoden (open bou

wen; betere afstemming bouwproces, 
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-produkten en -organisatie op de 
marktvraag) 

* van het bouwproces (met name de 
bouwinformatie) 

* van het technische beheer (de exploi
tatie en het beheer van gebouwen) 

* door middel van bedrijfsgerichte inno
vatiestimulering (INSTIR) en het pro
gramma 'Kwaliteitszorg in de bouw' 

De stand van zaken kan worden gety
peerd als: 
- 'minder overheid, meer markt' ook in de 

bouw 
-weinig samenwerking in de bouw, 

waar dat eigenlijk vanzelfsprekend zou 
moeten zijn 

- het IOP is (tot nu toe) blijven steken in 
de theorie 



- er zijn weinig innovatie-initiatieven bij 
bouwbedrijven 

- er is een opzet voor experimenten via 
de Stuurgroep Expidemo 

- de kennisoverdracht van universiteiten is 

erg beperkt 

- bij de kwaliteitszorg is het probleem wie 

verantwoordelijk is voor het eindpro
dukt, waarmee het belang van standaard
isatie gesteld is . 

. TWEEDE AANDACHTSVELD: NIEUWE 
MARKTEN 
Binnen Nederland wordt de markt geken
merkt door: 
- een verschuiving van regionale via natio

nale naar internationale markten 
- een verschuiving van nieuwbouw naar 

beheer en verbetering van bestaande 
gebouwen 

- de inpassing van nieuwe technologie in 
de bouw (klimaatbeheersing, communi
catieinfrastructuur) 

- de opkomst van energie en milieu als 
nieuwe markten 

- de uitvoering van grotere projecten met 
overheden In de vorm van publlek-priva-

te-samenwerking 

Binnen de Europese Gemeenschap wordt 

de markt gekenmerkt door: 
- weinig export van bouwprojecten en 

materialen 

- maar onder invloed van de normalisatie/ 
harmonisatie: 

• een opkomende in- en uitvoer van 
bouwmaterialen 

• de uitvoering van bouwprojecten in 
België en Duitsland 

• een toenemende concurrentie op de 
thuismarkt. 

, DERDE AANDACHTSVELD: PERSONEELSVOOR
ZIENING 
De huidige situatie wordt gekenmerkt 
door: 
- een zeer beperkt aantal vakmensen 

onder de als bouwwerklozen Ingeschre

ven werkzoekenden. 
- een onvoldoende instroom in het lager 

beroepsonderwijs in het algemeen en 
voor de bouwberoepen in het bijzonder. 

- daarom ook een te kort schietend 

gebruik van de mogelijkheden van het 

leerlingwezen. 

De opgave is daarom te bevorderen: 
- dat de instroom in het lager beroepson

derwijs ten behoeve van de bouwberoe
pen toeneemt. 

- dat de maatschappelijke waardering voor 
de vakman toeneemt 

- dat er naast een 'warme bakker' ook een 
'patente bouwer' of iets dergelijks wordt 
gecreëerd. 
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6. VIERDE AANDACHTSVELD: ORGANISATIE 
VAN EN ROND DE SEUOR. 
Veel van de huidige kwesties in de bouw 
zijn organisatiekwesties: 
- Nederland scoort bij een internationale 

prijsvergelijking goed op basis van een 
sterke organisatie op de bouwplaats, 
maar toch zorgen fouten bij de organisa
tie van informatie-overdracht en -Inter
pretatie op de bouwplaats voor een 
onnodige kostenverhoging 

- bouwen betekent letterlijk 'aan de weg 
timmeren', waardoor een openheid ont
staat die maakt dat er in het bouwproces 
geen prikkels ingebouwd zijn voor inno
vatiestimulering, de concurrent doet 
morgen hetzelfde 

- het geïntegreerd aanbieden van diensten 
is een zwak punt van de Nederlandse 
bouw in tegenstelling tot de Duitse; 
bovendien hebben de Japanners hun in
trede op deze markt gedaan en zullen via 
financlering en projectontwikkeling hun 
invloed spoedig ook in de vervolgfase 
van de realisering doen gelden 

- ook in de bouw is de verschuiving van 
het produktgericht naar het functiege
richt denken aan de orde: er zullen meer 
integrale oplossingen moeten komen 
voor de produktvragen van klanten, er 

zal meer creativiteit aan de dag gelegd 
moeten worden op het vlak van de 
financiering, er zullen meer verzekerde 
garanties afgegeven moeten gaan worden 
enz. 

Een doelgerichte en effectieve aanpak van 
deze organisatleprobiernatiek is nodig 
door middel van: 
- een doorbreken van het louter denken 

in termen van 'concurrenten' door een 
denken en doen in vormen van coalities 
om samen een totaalprodukt te krijgen 
dat meer is dan de som der delen. 

- het gebruiksvriendelijker maken van het 
voorlichtingscircuit 

- het_ meer toegankelijk maken van de 
bestaande structuren voor de kleine en 
middelgrote ondernemingen 

- het behouden van de organisatievoor
sprong op de bouwplaats met behulp 
van bouwinformatica; het bevorderen 
dat de overdracht van informatie op de 
bouwplaats eenduidiger gaat gebeuren 

- het bevorderen van meer zakelijke coali
tievorming, ook tussen organisaties van 
het bouwbedrijfsleven. 

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

• De kennisoverdracht van de universitei
ten en hogescholen en van de collectieve 
onderzoeksinstellingen naar het bouw
bedrijfsleven dient te worden versterkt. 
Nagegaan zou kunnen worden in hoe-

verre de TUE, met name op het vlak van 
de bouwinformatica, daarbij als voor
trekker zou kunnen fungeren. 

• De innovatiemogelijkheden blijken in de 
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bouw tot nu toe vooral in de in belang
rijke mate internationaal toeleverende 
industrie te liggen. Een stimulering van 
het innovatieproces Is nodig. Het gaat 
daarbij om nieuwe produkten, nieuwe 
materialen en nieuwe be- en verwer
kingstechnieken. Onderzocht zou kun
nen worden of een branchegericht inno
vatiecentrum In Noord-Brabant, naar 
analogie van het IC van de UNETO In 
Utrecht, tot de mogelijkheden behoort. 

• In het verlengde daarvan ligt de nood
zaak tot het vergroten van de bereid
heid bij het bouwbedrijfsleven deel te 
nemen aan experimenten. Dat zou dan 
betrekking moeten hebben op de deel
name aan cursussen, de stroomlijning 
van bouwinformatie en de bevordering 
van het kwaliteitsdenken. Deelname van 
het Brabantse bouwbedrijfsleven aan de 
activiteiten van de Stuurgroep Expl
demo verdient daarom aanbeveling. 

• Er dient te worden overwogen een cam
pagne op te starten ter vergroting van 
de waardering voor vakbekwaamheid in 
het algemeen en voor het bouwvak in 
het bijzonder. De doeleinden daarbij 

dienen te worden gesteld in termen van 
vergroting van de instroom in het lager 
beroepsonderwijs. 

• De voorsprong die het Nederlandse 
bouwbedrijfsleven heeft ten opzichte 
van dat van de ons omringende landen 
in de vorm van een betere organisatie 
op de bouwplaats dient te worden ver
sterkt met het oog op de gevolgen van 
'1992'. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
daartoe nog een aanmerkelijkE' ruimte 
aanwezig Is. 

• De organisaties van het bouwbedrijfsle
ven dienen samenwerking tussen hun 
leden bij concrete projecten te bevorde
ren om een praktijk van coalitievorming 
ingang te doen vinden, die later een ver
volg kan krijgen in meer permanente 
vormen van samenwerking. 

• Het Instrumentarium dat de overheid 
Inzet In de sfeer van de bedrljfsvoorlich
ting dient gebruiksvriendelijker te wor
den gemaakt en gemakkelijker toeganke
lijk voor de kleine en middelgrote 
onderneming. 
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Auteur: Drs. P.HJ. van den 'vVijngaard 

De zakelijke dienstverlening 

1. INLEIDING 
Uit economisch oogpunt worden binnen de dienstensector meestal tweeërlei 
hoofdgroepen onderscheiden, te weten de collectieve en de commerciële 
dienstverlening. De collectieve dienstverlening omvat de diensten die (hoofd
zakelijk) via inkomensoverdrachten, al dan niet (mede) in de vorm van subsi
dies, worden gefinancierd. Bij de commerciële diensten speelt in de meeste 
gevallen het marktmechanisme en dus ook het winststreven een belangrijke 
rol. 
Binnen de commerciële diensten zijn twee hoofdstromen te onderscheiden, 
namelijk de consumentgerichte of finale dienstverlening (het duidelijkste 
voorbeeld is de detailhandel) en de bedrijfsgerichte of intermediaire dienst
verlening (duidelijke voorbeelden: het goederenvervoer en de commissio
nairs in effecten). 
Binnen deze commerciële diensten wordt ook de zakelijke dienstverlening 
gesitueerd, die onderwerp van de voorliggende deelstudie uitmaakt. 

2. PROFIEL VAN DE ZAKELijKE DIENSTVER
LENING. 

2.1. INLEIDING 
De zakelijke dienstverlening omvat een 
groeiende verscheidenheid aan diensten. 
Een bruikbare onderverdeling is de vol
gende: 
- de financieel-economische zakelijke 

dienstverlening (accountantsbureaus 
e .d.); 

- de technisch-zakelijke dienstverlening 
(ingenieursbureaus e.d.); 

-de algemene organisatie-adviesbureaus; 
- de service-industrie (m.n. computer-

servicediensten) ; 
- de rechtskundige diensten (advocaten

praktijken, juridische adviesbureaus, 
notariskantoren, octrooibureaus enz.). 

- overige zakelijke dienstverlening (een 

grote verscheidenheid aan andere vor
men van intermediaire dienstverlening, 
variërend van persbureaus tot expertise-

. en taxatiebureaus, van uitzendbedrijven 
van arbeidskrachten tot vertaalbureaus 
en van incassobureaus tot bewakings
diensten). 

Er bestaat overigens geen eenstemmigheid 
over wat wel en wat niet tot de zakelijke 
dienstverlening moet worden gerekend, 
met name doordat binnen verscheidene 
van de genoemde activiteiten naast Inter
mediaire tevens finale (vaak persoonlijke) 
dienstverlening voorkomt en doordat In 
enkele gevallen de rol van het marktme
chanisme op zijn minst zeer bescheiden is 
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(bijvoorbeeld notariskantoren). 
En dan zijn er nog "twijfelgevallen" (b.v. 

impressariaten), die door CBS niet en 
door andere instanties wel tot de zakelijke 
diensten worden gerekend, of omge
keerd. 

De intermediaire activiteiten vormen het 
stuwende gedeelte van de zakelijke dienst
verlening. 
Vrij veel activiteiten binnen de zakelijke 
dienstverlening zijn - althans als zelfstan
dige of verzelfstandigde vorm van dienst
verlening- tamelijk nieuw of in opkomst, 
bij diverse activiteiten binnen deze 
bedrijfstak die al langer voorkomen, zijn 
belangwekkende nieuwe ontwikkelingen 
te signaleren. Met name op dergelijke 
nieuwe en zich vernieuwende activiteiten 
en op hun vooruitzichten bij de in het 

licht van "1992" versneld voortschrij-

dende internationalisatie worden bij Bra
bant Perspektief in 1989 de schijnwerpers 

gericht. Daarom wordt hier vooral aan 
deze onderdelen van de zakelijke dienst
verlening aandacht geschonken en wordt 

niet of nauwelijks ingegaan op activiteiten 
als de rechtskundige diensten, waar deze 
processen hoogstens een onderschikte rol 
spelen. Ook op weinig voorkomende vor
men van zakelijke dienstverlening zal niet 
expliciet worden ingegaan. Hetzelfde geldt 
tot op zekere hoogte voor de computer
servicediensten, omdat daaraan een afzon
delljke studie is gewijd. Dan blijft er nog 
een zeer heterogeen complex van activi
teiten over dat velerlei eigen kenmerken 
en ontwikkelingen vertoont. Op hetgeen 
ze gemeen hebben wordt in de volgende 
paragraaf ingegaan. 

GEME.E.NSCHAPPE.LIJI<l KlNME.RKE.N EN ONTWIK
KlUNGEN OP NA nONAAL NIVEAU. 
Wat dit betreft kan over de zakelijke 
diensten die hier in ogenschouw worden 
genomen het volgende worden opge
merkt: 
- Zij leveren met inzet van specifieke des

kundigheden op commerciële condities 
diensten aan bedrijven en/of overheden. 
Deze worden zo ondersteund bij het 
signaleren van en inspelen op nieuwe 
mogelijkheden en ontwikkelingen, (de 
inrichting van) hun produktieproces, hun 

gegevensverwerving en -verwerking en/ 
of hun marktstrategie c.q. beleid. De 
output ligt voornamelijk in de sfeer van 
de aanwending en overdracht van 
(actuele) kennis en informatie. In een 
aantal gevallen worden overigens ook 
diensten aan particulieren verleend. 

- Een en ander Impliceert dat het In het 

algemeen om kennis- en arbeidsinten
sieve activiteiten gaat, waaraan bij de 
uitoefening, ook uit een oogpunt van 
beroepsethiek, onmiskenbaar hoge eisen 

worden gesteld. 
- Vergeleken bij de meeste commerciële 

diensten is bijgevolg het opleidingsniveau 
dat gevraagd wordt doorgaans hoog. 
Daarnaast is (het opbouwen van) erva
ring bij vele van deze activiteiten van 
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niet te onderschatten betekenis voor de 
kwaliteit van de dienstverlening. Bij nieu
were vormen van zakelijke dienstverle
ning moet niet alleen de ervaring, maar 
ook de vereiste kennis niet zelden gro
tendeels "van onderaf'' worden opge
bouwd, omdat specifieke opleidingsmo
gelijkheden (nog) veelal ontbreken of 
schaars zijn. 



- Zojuist werd gezegd dat de zakelijke 
dienstverlening arbeidsintensief is. Dat 
neemt niet weg dat deze diensten ook 
kapitaalintensiever worden. Het bunde
len en be- en verwerken van informatie 
en kennis en het daaruit genereren en 
transmitteren van nieuwe informatie 
leent zich immers uitstekend voor auto
matisering en daarmee zijn investeringen 
in hard- en software, databestanden, net
werken en beveiliging gemoeid. 

- De toegenomen mobiliteit te samen met 
de hoge automatiseringsgraad en in het 
verlengde daarvan de zich snel ontwikke

lende telematica, heeft ertoe geleid dat 
veel vormen van zakelijke dienstverle
ning min of meer footloose geworden 
zijn. Spreiding van (neven)vestigingen is 
niet bezwaarlijk en men behoeft niet 
meer per se in de naaste omgeving van 
belangrijke relaties te zitten: voor het 
onderhouden van de onontbeerlijke per
soonlijke contacten vormen afstanden 
geen serieuze belemmering meer. 

- De meeste niet-bevolkingsvolgzame 
branches binnen de zakelijke dienstverle
ning konden vroeger praktisch helemaal 
niet functioneren zonder hechte per
soonlijke relaties met centrale overheids
diensten, financiële centra, hoofdkanto
ren van grote ondernemingen (ook in de 
zakelijke diensten), perscentra en derge
lijke. Gegevens de toenmalige communi
catiemogelijkheden moesten ze In de 
nabijheid van (concentraties van) derge
lijke diensten gevestigd zijn. De dicht
heid daarvan is vanouds het grootst in de 
Randstad. Daarom treffen we ook nu 

nog de meeste en grootste niet-bevol
kingsvolgzame zakelijke dienstverleners 
aan in en rond Amsterdam, 's-Graven
hage en Rotterdam. De telematica maakt 
het onderhouden van persoonlijke con
tacten echter niet overbodig, het aantal 
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relaties van de dienstverleners neemt 
toe, en vooral bij een toenemend aantal 
grote ondernemingen in deze branche 
strekken die zich meer en meer uit tot 
het nabije en verre buitenland. Daarom 
is tegenwoordig voor de hier besproken 
branches ook de nabijheld van een inter
nationale of regionale luchthaven een 
zwaarwegende vestigingsplaatsfactor, 
Schiphol en Zestienhoven versterken 
aldus de tradition~[~ vestigingsplaats
voordelen van de Randstad. Doch ook 
rond regionale luchthavens als Eindhoven 
Airport zien we nieuwe vestigingen en 
nevenvestigingen van de "bedrijfsleven
volgzame" zakelijke dienstverleners ont
staan. Dit moet gezien worden in samen
hang met de aanwezigheid van sterk in
ternationaal georiënteerde ondernemin
gen, de algemene economische ontwik
kelingen in de regio, en ook het meer 
footloose worden van een aantal zake
lijke diensten. 

- Veel bedrijven in deze sector komen 
voort uit verzelfstandigde of geëxternali
seerde (staf)functies die door bestaande 
bedrijven en instellingen werden afgesto
ten. Redenen hiervoor waren de zware 
belasting voor de organisatie, het feit dat 
ze te veel specialistische kennis gingen 
vereisen, vanuit de in een bedrijf aanwe
zige markt- en andere kennis niet vol
doende breed konden worden gefun
deerd en/ of werden afgestoten in het 
kader van reorganisaties e.d., gericht op 
het accentueren van de kernactiviteiten 
(back to the basics). Dit proces is vooral 
gedurende het laatste decennium in een 
stroomversnelling gekomen en gaat, met 
name in het zicht van "1992", onvermin
derd door; 

- In feite liggen deze ontwikkelingen In het 
verlengde van de toenemende arbeids
verdeling en de toenemende behoefte 



aan Informatie. De groei van de Informa
tiebehoefte wordt onder andere gesti
muleerd door de voortgaande Internatio
nalisatie met in haar kielzog een toene
mende internationale concurrentie. Aan 
de toenemende informatiebehoefte kan 
met name door de voortgang op het ter
rein van de informatietechnologie wor
den tegemoetgekomen. Gespecialiseerde 
bedrijven binnen de zakelijke dienstver
lening kunnen de veelheid van Informatie 
selecteren en actueel, overzichtelijk en 
hanteerbaar maken èn houden voor hun 
opdrachtgevers. 

- Deze ontwikkelingen houden tevens in 

dat er geregeld mogelijkheden tot explo
ratie van nieuwe (deel)markten ontstaan 
die door Innovatieve en creatieve onder
nemers veelal met succes worden ontslo
ten. 

-Gezien de ontwikkelingen die in de drie 
voorgaande punten werden geschetst, 
komen bij een groot aantal activiteiten 
binnen de zakelijke dienstverlening rela
tlef veel jonge ondernemingen voor en 
dat zijn dan naar arbeidsinzet beschouwd 
meestal kleine ondernemingen 1). Mede 
daardoor heeft de zakelijke dienstverle
ning In overwegende mate een kleinscha

lig karakter. 

-In sommige gevallen is bij nieuwe vor
men van consultlng en service de toetre
dingsdrempel laag, omdat daar nog toet
singskaders voor beroepsvereisten e.d. 
ontbreken. 

- Uit het voorgaande kan worden gecon
cludeerd dat de gespecialiseerde interme
diaire activiteiten binnen de zakelijke 
dienstverlening in toenemende mate van 
belang worden voor het functioneren 
van alle sectoren binnen de economie en 
daarmee voor de gehele samenleving. 

- Op grond van het voorafgaande zou de 
werkgelegenheid in de zakelijke dienst
verlening zich progressief moeten ont
wikkelen. Dit blijkt ook het geval te zijn. 
1970 bedroeg het Nederlandse totale 
arbeidsvolume bedrijven 4.137.000 
arbeidsjaren. Als resultaat van toe- en 
afnemingen was het In 1987 afgenomen 
tot 3.997.000 arbeidsjaren (-3,4%). Bij 
de zakelijke dienstverlening (inclusief 
verhuur van machines en andere roe
rende goederen) was nagenoeg alleen 
maar sprake van groei, waarvan het 
tempo overigens varieerde In samenhang 
met de ontwikkeling van het totale 
arbeidsvolume bedrijven. Per saldo nam 
het toe van 128.000 arbeidsjaren in 1970 

tot 200.000 in 1987 (+ 56,3%) 2). 

1) Het A/gemeen Bedrijf.;register (ABR) van het CBS hanteert grootteklassen die gebaseerd zijn op het aan
tal zgn. typewerklieden (waarbij ook zelfstandigen e.d. meetellen), een begrip dat verwant is aan het begrip 
arbeidsjaren (arbeidsvolume). A(gezien van de rechtskundige diensten en de uitzendbureaus van arbeids
krachten maken de ondernemingen met minder dan 10 typewerklieden in alle bedrijfsgroepen binnen de 
zakelijke dienstverlening in Nederland meer dan 90% van alle ondernemingen uit. Dergelijke hoge percen
tages komen verder- a(gezien van de landbouw- alleen veel voor binnen de bedrijfStak handel, horeca en 
reparatie (waarin traditioneel het (bevolkingsvolgzame) kleinbedrijf een belangrijke plaats inneemt) en bij 
de niet tot het bank- en verzekeringswezen gerekende zakelijke dienstverlening (situatie per 01.01.1988). 
Vergelijkbare gegevens betreffende Noord-Brabant zijn overigens niet beschikbaar. 

2) Bron: CBS: Nationale rekeningen 
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2.3. INTE.RNAnONALISE.RINGSTENDE.NSE.N. 
Met betrekking tot het opereren van 
(Nederlandse) ondernemingen kan inter
nationalisatie kort worden omschreven als 
de verwevenheid van Nederlandse en bui
tenlandse ondernemingen 1). Die ver
wevenheid kan uiteenlopende vormen 
aannemen, met name: 
- samenwerking tussen elkaar commer

cieel ondersteunende zelfstandige onder
nemingen met gelijksoortige of comple
mentaire activiteiten ter verbreding van 
het aangeboden dienstenpakket (waarbij 
vaak meetelt dat met een dergelijke 

samenwerking meestal relatief weinig 
financieringsmiddelen gemoeid zijn); 
daarbij komen allerlei varianten voor 
(niet-geformaliseerde min of meer 
bestendige relaties, joint-ventures, duur
zame samenwerking op contractbasis 
(alleenvertegenwoordiging e.d.); 

- vormen van multinationalisering door 
het stichten van buitenlandse nevenvesti
gingen, fusies, overnemingen, deelnemin
gen in buitenlandse ondernemingen of 
het samen met buitenlandse bedrijven 
oprichten van nieuwe ondernemingen. 

Dergelijke internationale verwevenheden 
zijn niet nieuw, maar de vorming ervan 
krijgt, met name in de EG met het oog op 
"1992", wel krachtige nieuwe impulsen. 
Aldus ontstaan in toenemende mate meer 
of minder duidelijk gestructureerde gro
tere en kleinere internationale netwerken 
waarin veelal netwerken op nationaal 

niveau zijn geïncorporeerd. Het functione
ren ervan wordt in hoge mate vereenvou
digd door de ontwikkeling van de 
moderne communicatiemiddelen, met 
name de telematica. 
Bij veel vormen van zakelijke dienstverle
ning is welbeschouwd weinig van interna
tionaliserlngstendensen te merken. 

Wellicht speelt daarbij een rol dat Neder
land, blijkens een onderzoek van lordoir 
en De Haan, betrekkelijk perifeer ligt in 
het veld van krachtig groeiende internatio
nale netwerken van de professionele kan
torensector 2). Voorts zal de niet zo ver 
doorgezette Internationalisatie in veel 

gevallen te maken hebben met verscheide
ne van de in de vorige paragraaf bespro
ken algemene karakteristieken en met 
specifieke kenmerken die voor bepaalde 
onderdelen van de sector gelden. 
Dit is in de eerste plaats het geval bij dien
sten die in verband met hun functie de 
wettelijke kaders waarbinnen zij opere
ren, de vereiste intensieve persoonlijke 
contacten en/of de kenmerken van hun 
markt geheel of nagenoeg geheel op de 
binnenlandse of regionale markt opereren 
(rechtskundige diensten, accountantskan
toren, uitzendbureaus van arbeidskrach
ten, architectenbureaus e.d.). Ook als er 
wel mogelijkheden op buitenlandse mark
ten zijn, kiezen dergelijke zakelijke dienst
verleners niet zelden bewust voor de (ver
trouwde) binnenlandse markt. 
Een andere oorzaak waardoor internatio
nalisatie In de zakelijke dienstverlening 
(nog) geen algemeen voorkomend ver
schijnsel Is, is te vinden in het feit dat deze 
sector veel nog maar sedert kort ontloken 
activiteiten omvat waar overwegend klei
nere ondernemingen bij betrokken zijn. 
Die willen In veel gevallen eerst gesetteld 
zijn op hun thuismarkt voor zij hun kan
sen buiten de landsgrenzen gaan beproe
ven. Zij hebben veelal ook nog geen 

"naam". Voor zover zij hun ontstaan dan
ken aan de afsplitsing van een activiteit van 
een bestaand bedrijf, zijn er niet zelden 
nog hechte functionele en ook wel finan
ciële relaties (vormen van co-makership) 

56 



die (vooralsnog) verstrekkende aspiraties, 
met name op het internationale vlak, in de 

weg kunnen staan. 
Dit alles wil niet zeggen dat er binnen 
deze groepen zakelijke dienstverleners 
helemaal geen internationaal georiën
teerde ondernemingen te vinden zijn. 
Doch dan gaat het praktisch altijd om 
(grote) bedrijven die zeer schaarse specia
lismen of bijzondere deskundigheden in 
huis hebben en die zich daardoor een 
grote naam tot ver buiten de landsgrenzen 
hebben verworven (bijvoorbeeld 
beroemde stedebouwkundigen en archi
tecten). 
In dit verband dient voorts te worden 
opgemerkt dat het penetreren van buiten
landse markten en netwerken met een 
Immaterieel produkt, zoals dat bij de 
zakelijke dienstverlening het geval is, in 
veel gevallen moeilijker is dan export van 
materiële goederen of direct verwante 
diensten (bijvoorbeeld transport). BIJ de 
zakelijke diensten is immers de produktie 
eerst mogelijk nadat de "consumptie" ver
zekerd Is en de "consumptie" valt In de 
tijd meestal samen met het gereedkomen 
van het produkt. 
Blijkens wat tot hier naar voren kwam 
over het thema zakelijke dienstverlening 
en internationalisatie zijn er binnen deze 
sector nogal wat activiteiten te vinden 
waarbij lnternationaliseringstendensen niet 
Of nauwelijks aan de dag treden. Omdat 
daaronder activiteitengroepen voorkomen 
die uit economisch en werkgelegenheids

oogpunt niet onbelangrijk zijn, wordt wel 
eens uit het oog verloren dat dit niet voor 
de gehele sector opgaat. Wel Is het zo dat 

door het "gewicht" van de op de binnen
landse markt georiënteerde activiteiten
groepen, de sector als geheel qua interna
tionalisatie relatief laag scoort 3). 
Er zijn dus binnen de rijk geschakeerde 

zakelijke dienstverlening ook activiteiten 
waar internationalisatie wel degelijk van 

betekenis is. Er zijn er zelfs die niet kun
nen functioneren, als de ondernemingen 
binnen zo'n activiteit niet direct of Indi
rect partleiperen in internationale netwer
ken (bijvoorbeeld pers- en nieuwsbureaus 
e.d., het beurs- en tentoonstelllngswezen, 
auctionarissen en veilingbedrijven). 

Bij de computerdiensten e.d. is de interna
tionalisering In feite hand in hand gegaan 
met de opkomst van deze nieuwe activi
teiten. 
Bij andere vormen van zakelijke dienstver
lening voltrekt de internationalisering zich 
in relatle tot vrij nieuwe of voortgezette 
internationalisatietendensen in andere 
bedrijfstakken en met name in de Indus
trie en delen van de groothandel. Die sti
muleert, wat de zakelijke dienstverleners 
betreft, zowel de samenwerking met bui
tenlandse ondernemingen als de multina
tlonaliserlng In de aan het begin van deze 
paragraaf genoemde configuraties. Aldus 
ontstaan internationale netwerken waarbij 
met name grote Nederlandse accountants
bureaus, (financieel-)economlsche advies
bureaus, ingenleursbureaus, bureaus voor 
industriële vormgeving, bureaus voor re
clamebemiddeling en -advies, bureaus 
voor marktonderzoek en marketingadvie
zen, informatiebureaus en dergelijke 
betrokken zijn. 
Voor zover hierover informatie beschik
baar Is 4), indiceert die dat de internatio
nalisatie zich bij Nederlandse ondernemin

gen concretiseert in samenwerking, 
directe export en het stichten van neven
vestigingen In het buitenland. 
Samengewerkt wordt In de eerste plaats 
met bedrijven uit Noord-Amerika en Bel
gië, de Duitse Bondsrepubliek en Groot
Brittannië. Voorts verdienen Frankrijk, 
Zuidoost-Azië en Scandinavië vermelding, 
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waarnaast nog in beperkte mate contacten 
met vele andere landen bestaan. 
De directe export van Nederlandse zake
lijke dienstverleners gaat volgens dezelfde 
indicaties in de eerste plaats naar Groot
Brittanië, het Midden-Oosten, West
Duitsland, Noord-Amerika en België/ 
Luxemburg. Belangrijke aantallen afne
mers zijn voorts te vinden in Frankrijk, 
Zuidoost-Azië, Afrika en enkele nog niet 
genoemde EG-landen. Voor het overige 
zijn ze gespreid over vrijwel de hele 
wereld. Op de totale export van het 
Nederlandse bedrijfsleven maakt die van 
de zakelijke dienstverlening (inclusief ver
huur van machines e.d.) echter op jaarba
sis nog steeds minder dan 1% uit 5). 
Buitenlandse nevenvestigingen van Neder
landse zakelijke dienstverleners komen 
vooral voor in Noord-Amerika en voorts 
in België/Luxemb.urg, Groot"Brittanië en 
West-Duitsland en in mindere mate Zuid
oost-Azië; verder zijn er nog veel landen 
waar de Nederlandse zakelijke dienstverle
ning met een klein aantal vestigingen ver
tegenwoordigd is. Naast de computerdien
sten zijn het vooral de (grotere) inge
nieursbureaus, de economische adviesbu
reaus en de reclamebureaus die nevenves
tigingen in het buitenland gesticht hebben. 
Nederlandse accountantsbureaus zijn daar 
nauwelijks toe overgegaan. 

Voor al deze activiteiten buiten de lands
grenzen geldt dat ze merendeels na 1970 
en vooral in de jaren '80 op gang zijn 
gekomen. 
Omgekeerd zijn uiteraard ook Neder
landse ondernemingen bij Initiatieven in 
deze vanuit het buitenland betrokken en 
er zijn indicaties dat zich ook hierbij een 
versnelling en intensivering voordoet. De 
informatie daarover is evenwel nog veel 
meer fragmentarisch dan die over de in en 

met het buitenland opererende Neder
landse zakelijke dienstverleners. Er zijn 
voorbeelden uit de accountantswereld en 
de kunstveilingen. 
Men zou mogen verwachten dat de hier 
beschreven ontwikkelingen met betrek
king tot de zakelijke dienstverlening tot 
uitdrukking komen in een toenemende 
ex- en import van deze diensten en even
eens in een vergroting van de winsttrans
fers naar en vanuit Nederland. Over de 
winsttransfers en de import zijn geen 
afzonderlijke cijfers betreffende de zake
lijke dienstverlening bekend. Wat de 
export betreft duiden CBS- en ERBO
gegevens 6) erop dat de ontwikkeling bij 
de zakelijke diensten In het begin van de 
jaren '80 gunstiger was dan die bij het 
Nederlandse bedrijfsleven in het alge
meen, waarna van 1983 op 1984 en van 
1984 op 1-985 het omgekeerde het geval 
was; 1986 gaf bij de zakelijke diensten een 
kleinere terugval te zien dan bij het totale 
bedrijfsleven en voor 1987 en 1988 zijn de 
indicaties voldoende duidelijk om te kun
nen stellen dat de exportprestaties van de 
zakelijke diensten zich in toenemende 
mate weer gunstiger gaan ontwikkelen 
dan die van het Nederlandse bedrijfsleven 
in zijn totaliteit. Het gaat echter bij deze 
diensten om bescheiden bedragen: in 1985 
bijvoorbeeld f 1,4 mld. op een totale 
export (bedrijven) van f 232 mld., dus 
0,6% 7). Het aandeel van de export in de 
produktiewaarde c.q. omzet komt de 
meeste jaren sinds 1980 op 6 á 7% uit, ter
wijl dit percentage voor het gehele 
bedrijfsleven rond 30 schommelt 8). 

Uiteraard hangt dit alles samen met het 
feit dat grote delen van de zakelijke 
dienstverlening (nog) niet (kunnen) opere
ren op buitenlandse markten. Blijkens de 
ERBO-uitkomsten ontplooide in 1988 
slechts 10% van de zakelijke dienstverie-
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ners exportactiviteiten tegen 20% van alle 
ondernemingen (beide percentages tonen 
wel groeitendenties) 9). De groei van de 
zakelijke dienstverlening, die zich, zoals 
we eerder zagen met name in de groei van 
het arbeidsvolume manifesteert, schuilt 
dan ook hoofdzakelijk in de activiteiten 
op de binnenlandse markt. Zo nam bij
voorbeeld het aandeel van deze branche 
(inclusief verhuur van machines e.d.) in 
het binnenlands brutoprodukt (factorkos
ten) van het Nederlandse bedrijfsleven in 
de periode 1977-1985 nagenoeg ononder
broken toe van 4,6 tot 5,4% 10). Voor de 
jaren nadien duiden de ERBO-uitkomsten 
steeds op een omzetgroei bij de zakelijke 
dienstverlening die die van het totale 
bedrijfsleven met enkele procenten over
treft 9). Op grond van dergelijke ontwik
keling geldt "de" zakelijke dienstverlening 
als een groeisector. Het zou echter onjuist 
zijn die kwalificatie op de gehele veelheid 
aan activiteiten binnen de zakelijke dienst
verlening in gelijke mate van toepassing te 
verklaren. Ze gaat zeker op voor de com
puterdiensten, reclamebureaus, econo
mische adviesbureaus en ingenieursbu
reaus, maar in mindere mate voor bijvoor
beeld de accountancy. 
Zoëven werd stilgestaan bij internationali
seringstendensen in de zakelijke dienstver
lening die zich voordoen in samenhang 
met dergelijke tendensen in andere 
bedrijfstakken en met name in de indus
trie en delen van de groothandel. In dit 
verband dient te worden opgemerkt dat 
er in deze sfeer en daarbuiten nog velerlei 
economische activiteiten voorkomen waar 
de internationalisatie zich niet zelden nog 
veel krachtiger manifesteert dan bij de 
reeds besproken activiteiten en waar bijge
volg in principe voor de zakelijke dienst
verlening ook mogelijkheden zouden lig
gen, doch waar zij slechts zelden wordt 

ingeschakeld. Wij doelen hier op activitei
ten als de aardolie- en aardgaswinning, de 
aardgasdistributie, de petrochemische 
industrie, delen van de groothandel, het 
transportwezen, het bank- en verzeke
ringswezen en enkele diensten op het 
gebied van toerisme, sport en cultuur 
(impressariaten e.d.). De aard van deze 
activiteiten brengt met zich mee dat er 
(vaak vanouds) zodanige intensieve con
tacten en netwerken over de grenzen 
heen bestaan en dat de ondernemingen zo 
goed de weg weten in vele landen, dat ze 
voldoende zijn toegerust om de voort
gaande ontwikkelingen met de deskundig
heid die ze zelf in huis hebben te begelei
den en te structueren. De activiteiten bin
nen deze ondernemingen op het gebied 
van de zakelijke dienstverlening zijn 
zozeer ingebed in het totaal van hun acti
viteiten dat ze praktisch niet kunnen wor
den afgesplitst. Alleen in bijzondere geval
len zullen zij daarom een beroep doen op 
externe zakelijke dienstverleners. In die 
gevallen zal het doorgaans wel om grote 
opdrachten gaan. In deze nemen met 
name grote industriële ondernemingen in 
de elektrotechnische en de automobielin
dustrie en internationaal opererende 
bouwbedrijven en projectontwikkelaars 
een tussenpositie in. Zij hebben veel van 
de benodigde deskundigheid op het 
gebied van de zakelijke dienstverlening 
zelf in huis, maar stoten de laatste jaren af 
wat niet strikt noodzakelijk is (back to the 
basics) en maken in toenemende mate 
gebruik van de diensten van externe en 
geëxternaliseerde zakelijke dienstverle
ners. 
Een bespreking van de internationalisatie 
in de zakelijke dienstverlening zou niet 
volledig zijn, als geen aandacht werd 
geschonken aan de internationale concur
rentiepositie van de betrokken onderne-
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mingen. Met name de besproken export
resultaten hebben daarmee van doen. Er is 
echter niet veel bekend over deze mate
rie. In het kader van het eerder genoemde 
RPD-onderzoek zijn de meningen in deze 
gepeild bij ruim honderd exporterende 
ondernemingen uit de branches accoun
tantskantoren e.d., computerdiensten, 
ingenieursbureaus e.d., reclamebureaus en 
economische adviesbureaus. Daarvan was 
34% van mening dat zij sterker staan dan 
de buitenlandse concurrenten, 48% achtte 
zijn positie vergelijkbaar en 17% beoor
deelde de nationale positie als zwakker. 
Als sterke punten werden vooral naar 
voren gebracht de kwaliteit van de Neder
landse dienstverlening en de know-how. 
Als zwakste punt werd de prijs gesigna
leerd en In mindere mate de reputatie. 

Branche Sterke punten 

Accountancy Reputatie 

Ten aanzien van service en levertijd ten
deerden de beoordelingen in het alge
meen meer naar een gelijk geachte concur
rentiepositie. Over het vorm geven aan de 
vaak belangrijke persoonlijke contacten 
waren de meningen verdeeld. Uiteraard 
zijn dit slechte Indicaties die niet per se 
voor de gehele betrokken branches en de 
niet onderzochte activiteiten met export
mogelijkheden binnen de zakelijke dienst
verlenlng_behoeven te gelden. 
Aan de hand van de uitkomsten van een 
EIM-onderzoek 11), kunnen de bevindingen 
van het RPD-rapport met betrekking tot 
de branches die daarin worden besproken 
wat nader worden ingekleurd. Ze zijn 
samen te vatten In het volgende over
zicht. 

Zwakke punten 

Servlee 

Persoonlijk contact 

Computerservice- Persoonlijk contact Prijs 

bureaus Know-how Levertijd 

Reputatie 

Ingenieursbureaus Know-how Prijs 

Persoonlijk contact 

Reclame-/advertentie- Know-how Prijs 

bureaus Kwaliteit 

Economische advies- Persoonlijk contact Prijs 

bureaus Know-how 

Ook hier komt de know-how duidelijk als 
sterk punt naar voren en de prijs van de 
dienstverlening als zwak punt. De kwali-

teit wordt in het overzicht evenwel geen 
enkele maal als sterk punt vermeld. 
Per saldo Is men op grond van deze indica-
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ties geneigd de concurrentiepositie van de 
Nederlandse zakelijke dienstverlening op 
de buitenlandse markt als redelijk goed te 
bestempelen, te meer omdat het bij de 
sterke punten om zeer belangrijkse aspec
ten van de dienstverlening gaat, met name 
In het licht van de prijs-kwaliteit-verhou
ding. 
Er Is echter met het oog op de felle inter
nationale concurrentie en de verscherping 
daarvan door de eenwording van de Euro
pese markt geen reden tot tevredenheid 

met de situatie die uit de hier kort 
besproken onderzoeken blijkt. Integen
deel, de sterke punten zullen nog verder 
moeten worden versterkt en de zwakke 
punten zullen moeten worden wegge
werkt, willen de aanzetten voor een ver
betering van de positie van de Neder
landse zakelijke diensten op de buiten
landse markt, die er bleken te zijn, Inder
daad uitgroeien tot een ontwikkeling in de 
goede richting. 

1) C( RPD(-EIMIBGC): Regionale verschillen in internationalisatie in de zakelijke dienstverlening, 1987, pag. 
5. 

2) P.P. Tordoir en M.A. de Haan: De economische en ruimtelijke ontwikkeling van internationaal georiën
teerde kantooractiviteiten, Oe/ft. INRO/TNO, 1987. 

3) Een indicatie, ontleend aan de Regionale Economischejaarcijfers van het CBS en de ERBO-enquêtes: de 
export maakt bij de zakelijke diensten (inclusief verhuur van machines e.d.) slechts 6 á 7% van de pro
duktiewaarde uit tegenover meer dan 50% bij transport en industrie en delfStoffenwinning en rond 25% 
bij de landbouw en de handel. 

4) Zie met name het eerder genoemde RPD-rapport. 
5) CBS: Regionale economische jaarcijfers. 
6) Oe bases zijn overigens niet helemooi gelijk, met name doordot een deel van de vrije beroepen, die ook 

binnen de zakelijke dienstverlening voorkomen, ol/een bij de K. v.K. 's geregistreerd is voor zover het om 
rechtspersonen gaat. 

7) CBS: Regionale economische jaarcijfers 1985. 
8) CBS: Regionale economische jaarcijfers en Kamers van Koophandel en Fabrieken: Economische jaar-

verslagen (ERBO). 
9) Zie voetnoot 7). Een overeenkomstige beperking geldt ook voor de landbouw en de visserij. 
10) Berekend uit: CBS: Regionale economische jaarcijfers. 
11) EIM: Zakelijke dienstverleners op buitenlandse markten, 1987. 

r. DE. ~LIJ~ DIE.NSTVERLE.NING IN NOORD-BRABANT 
Hoe de positie van de Noordbrabantse 
zakelijke dienstverlening zich ontwikkelt 
In vergelijking met elders en in vergelijking 
met het totale bedrijfsleven kan het over
zichtelijkst worden verduidelijkt met 
behulp van een aantal kengetallen, die In 
de volgende overzichten zijn bijeenge
bracht. Om meer achtergrond te geven 
aan hetgeen In de vorige paragraaf ter 
sprake kwam, betrekken wij daarin ook 

de Randstadprovincies. De gegevens 
betreffen steeds de bedrijfskiassen zake
lijke dienstverlening en verhuur van 
machines en andere roerende goederen te 
samen (SBI 84 en 85, CBS-classificatie) en 
het totale bedrijfsleven (exclusief de 
extraterritoriale sector en exclusief over
heidsdiensten, wettelijke sociale verzeke
ring, onderwijs en parastatale Instellingen). 
De bestreken perioden verschillen: als 
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beginjaar is steeds gekozen het eerste jaar 
waarvoor met de overige jaren inhoudelijk 
vergelijkbare en relateerbare basisgegevens 
beschikbaar zijn en het laatste jaar is in alle 

gevallen het jaar waarover momenteel de 
meest recente gegevens voorhanden zijn. 
In het eerste overzicht vermelden wij 
enige absolute cijfers. 

Enige absolute cijfers betreffende de zakelijke dienstverlening (Inclusief verhuur van machines enz.) 

en het totale bedrijfsleven. 

Jaar Zakelijke dienstverlening Totaal bedrijven 

+verhuur 

N-B Z-H N-H u Ned. N-B Z-H N-H u Ned. 

Totaal arbeidsvolume (x 1.000 arbeidsjaren)* 

1977 15,0 45,9 37,8 12,2 155 567 939 746 261 4004 
1980 17,6 50,2 43,8 14,6 177 588 942 757 270 4093 
1984 18,7 54,0 41,0 15,3 182,2 555 881 692 259 3798 

Produktiewaarde (lopende prijzen x f 1 mld.)** 

1981 1,77 5,37 4,58 1,42 17,77 8t,2 155,8 100,6 32,7 597,8 
1983 1,85 6,25 4,84 1,64 19,55 88,7 165,8 105,7 34,7 639,4 
1985 2,20 6,83 5,48 1,82 22,31 102,4 179,0 120,3 39,4 718,6 

Export (lopende prijzen x f 1 mld.)** 

1981 0,07 0,66 0,28 0,07 1,23 25,0 56,8 28,2 5,4 181,8 
1983 0,06 0,80 0,30 0,07 1,37 28,0 60,9 28,5 5,7 194,8 
1985 0,07 0,82 0,31 0,08 1,43 34,4 68,4 34,5 7,1 231,8 

Bruto regionaal produkt(= bruto toegevoegde waarde), faktorkosten (lopende prijzen x f 1 mld.)** 

1977 0,97 2,71 2,37 0,73 9,53 

1979 1,22 3,57 2,93 1,00 12,18 

1981 1,36 4,39 3,56 1,13 14,01 

1983 1,41 5,17 3,75 1,31 15,48 

1985 1,71 5,60 4,30 1,46 17,67 

* Samengesteld uit gegevens van het CBS en het CPB. 
**Bron' CBS, Regionale economische jaarcij(ers. 
N-B - Noord-Brabant 
Z-H -·Zuid-Holland 

Het tweede overzicht geeft de uitkom
sten van bewerkingen van de cijfers van 
het eerste in de vorm van indices, percen
tages en onderlinge relateringen. Aldus 

26,7 48,7 37,5 
31,7 56,9 43,5 
34,4 60,2 49,4 

38,4 68,0 53,4 
43,4 72,1 60,0 

12,2 208,9 

14,4 240,8 
16,2 271,6 
17,5 296,0 
19,3 329,8 

N-H ~ Noord-Holland 
U · --Utrecht 

komen (de ontwikkelingen in) de relatieve 
positie van de Brabantse zakelijke dienst
verlening veel duidelijker in beeld. 
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Enige relatieve cijfers betreffende de zakelijke dienstverlening (Inclusief verhuur van machines enz.) 

en het totale bedrijfsleven (begin). 

Jaar Zakelijke dienstverlening 

+verhuur 

N-B Z-H N-H 

Totaal bedrijven 

u Ned. N-B Z-H N-H 

A 1. Provinciale aandelen In het landelijke totale arbeidsvolume, percentages 

1977 9,7 29,6 24,4 7,9 100 14,2 23,5 18,6 

1980 9,9 28,4 24,7 8,2 100 14,4 23,0 18,5 

1984 10,3 29,7 22,5 8,4 100 14,6 23,2 18,2 

u 

6,5 

6,6 

6,8 

Ned. 

100 

100 

100 

A2. Procentuele aandelen voor de zakelijke dienstverlening c.a. in het totale arbeidsvolume bedrij-

ven 

1977 2,6 4,9 5,1 4,7 3,9 100 100 100 100 100 

1980 3,0 5,3 5,8 5,4 4,3 100 100 100 100 100 

1984 3,4 6,1 5,9 5,9 4,8 100 100 100 100 100 

A3. Ontwikkeling van het totale arbeidsvolume In indices 

1977 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1980 117 109 116 120 114 104 100 101 103 102 

1984 125 118 108 125 117 98 94 93 99 98 

B1. Provinciale aandelen in de landelijk gerealiseerde produktie-waarde, percentages 

1981 9,9 30,2 25,8 8,0 100 13,6 26,1 16,8 5,5 100 

1983 9,4 32,0 24,8 8,4 100 13,9 25,9 16,5 5,4 100 

1985 9,8 30,6 24,6 8,2 100 14,2 24,9 16,7 5,5 100 

B2. Procentuele aandelen van de zakelijke dienstverlening c.a. In de totale produktiewaarde bedrij-

ven 

1981 2,2 3,4 4,6 4,4 3,0 100 100 100 100 100 

1983 2,1 3,8 4,6 4,7 3,1 100 100 100 100 100 

1985 2,1 3,8 4,6 4,6 3,1 100 100 100 100 100 

C1. Provinciale aandelen van de export in het landelijk totaal, percentages 

1981 5,4 54,0 22,5 5,3 100 13,8 31,3 15,5 3,0 100 

1983 4,4 58,5 21,5 5,0 100 14,4 31,3 14,6 2,9 100 
1985 4,8 57,2 21,6 5,2 100 14,8 29,5 14,9 3,1 100 

C2. Procentuele aandelen van de zakelijke dienstverlening c.a. in de totale export bedrijven 

1981 0,3 1,2 1,0 1,2 0,7 100 100 100 100 100 

1983 0,2 1,3 1,0 1,2 0,7 100 100 100 100 100 

1985 0,2 1,2 0,9 1,0 0,6 100 100 100 100 100 
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Enige relatieve cijfers betreffende de zakelijke dienstverlening (inclusief verhuur van machines enz.) 

en het totale bedrijfsleven (slot). 

jaar Zakelijke dienstverlening Totaal bedrijven 

+verhuur 

N-B Z-H N-H u Ned. N-B Z-H N-H u Ned. 

D. Export in procenten van de produktiewaarde 

1981 3,7 12,4 6,0 4,6 6,9 30,8 36,5 28,1 16,5 30,4 

1983 3,2 12,9 6,1 4,2 7,0 31 ,s 36,1! :no .1!l .•. ~ 30,6 

1985 3,1 12,0 5,6 4,1 6,4 33,5 38,2 28,6 18,1 32,3 

E1. Provinciale aandelen in het binnenlands brutoprodukt tegen factorkosten (percentages) 
1977 10,1 28,4 24,9 7,7 100 12,8 23,3 18,0 5,8 100 
1979 10,0 29,3 24,0 8,2 100 13,2 23,6 18,1 6,0 100 
1981 9,7 31,3 25,4 8,1 100 12,7 22,2 18,2 6,0 100 
1983 9,1 33,4 24,2 8,5 100 13,0 23,0 18,0 5,9 100 
1985 9,7 31,7 24,3 8,2 100 13,2 21,9 18,2 5,9 100 

E2. Procentuele aandelen van de zakelijke dienstverlening c.a. In het totale binnenlandse brutopro-
dukt bedrijven tegen factorkosten 
1977 3,6 5,6 6,3 6,0 4,6 100 100 100 100 100 
1979 3,8 6,3 6,7 6,9 5,1 100 100 100 100 100 
1981 4,0 7,3 7,2 7,0 5,2 100 100 100 100 100 
1983 3,7 7,6 7,0 7,6 5,2 100 100 100 100 100 
1985 3,9 7,8 7,2 7,6 5,4 100 100 100 100 100 

F1. Bruto toegevoegde waarde, factorkosten, per arbeidsjaar, lopende prijzen (x f 1 000) 
1977 64,3 59,0 62,7 60,0 61 ,S 47,0 51,9 50,3 46,7 52,2 
1980 78,1 75,0 73,7 74,0 75,3 56,9 62,0 61,2 56,6 62,7 
1984 84,1 100,8 94,7 90,5 90,7 73,9 80.0 82,6 71,2 82,7 

F2. Bruto toegevoegde waarde, factorkosten, per arbeidsjaar: ontwikkeling der relatieve posities van 

Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht ten opzichte van het landelijk gemid

delde, indices, Nederland = 1 00 

1977 1 os 96 1 02 

1980 

1984 

104 

93 

100 

111 

98 

104 

98 

98 

100 

100 

100 

100 
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90 

91 

89 

99 

100 

97 

96 

98 

100 

89 

90 

86 

100 

100 

100 



jaar Zakelijke dienstverlening 
+verhuur 

Totaal bedrijven 

N-B Z-H N-H u Ned. N-B Z-H N-H u Ned. 

F3. De bruto toegevoegde waarde, factorkosten, per arbeidsjaar in de zakelijke diensten c.a. in ver

houding tot die in het totale bedrijfsleven voor de onderscheiden provincies, indices, totaal bedrij

ven provincies c.q. Nederland = 100 

1977 137 114 125 129 118 100 100 100 100 100 

1980 137 119 121 131 120 100 100 100 100 100 

1984 114 126 115 127 110 

Weliswaar Is in de hier gebruikte CBS-sta
tistieken de zakelijke dienstverlening 
gecombineerd met de verhuur van machi
nes en andere roerende goederen, doch 
deze laatste bedrijfsklasse weegt in die 
combinatie niet zwaar mee. Zo komt de 
in 1988 gehouden werkgelegenheidsen
quete In Noord-Brabant tot 42.700 werk
zame personen in beide bedrijfskiassen te 
samen, waarvan de zakelijke dienstverle
ning er 40.800 (95,5%) voor haar rekening 
neemt 1). De samenvoeging zal dus het 
beeld niet veel vertekenen. 

Uit onderdeel A van het tweede overzicht 
blijkt het feit dat de zakelijke dienstverle
ning in Noord-Brabant onder- en in de 
Randstadprovincies oververtegenwoor
digd is In overeenstemming met hetgeen 
uit paragraaf 2.2 kan worden geconclu
deerd. Haar rol in de werkgelegenheid 
wordt overal belangrijker en in Noord
Brabant verloopt deze ontwikkeling rela-

100 100 100 100 100 

tief snel. In tegenstelling tot wat we bij 
het totale bedrijfsleven zien, is het totale 
arbeidsvolume bij de zakelijke diensten 
overal gedurende de gehele beschouwde 
periode toegenomen. Deze tendensen 
zullen zich na 1984 verder en krachtiger 
hebben doorgezet. 
Uit de ERBO-enquêtes kan worden afge
leid dat de werkgelegenheid in de zake
lijke diensten tot en met 1988 in Noord
Brabant jaarlijks met ca. 10% en in Neder
land als geheel met ca. 7% is gegroeid 
(weliswaar met een lichte tendens tot ver
traging); het totale bedrijfsleven reali
seerde een groei die in Noord-Brabant van 
5 naar 3% per jaar terugliep en die in 
Nederland alle jaren op 3% uitkwam 2). 
Deze bevindingen ondersteunen de type
ring van de zakelijke dienstverlening als 
groeisector wat de werkgelegenheid 
betreft. 

Onderdeel B betreft de produktiewaarde 
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(de marktwaarde der geproduceerde goe
deren en diensten, gecorrigeerd voor 
voorraadmutatles). Voor zover landelijke 
basiscijfers hierbij het referentiekader vor
men, vertekenen de aardolie- en -gaswin
ning het beeld. Dit in aanmerking geno
men komen de verhoudingen in grote 
trekken overeen met die welke bij het 
arbeidsvolume naar voren kwamen met 
daarbij de aantekening dat deze uitkom
sten er ook op duid~n d~t de hoogwaar
dige zakelijke dienstverlening in Zuid- en 
Noord-Holland sterker vertegenwoordigd 
is dan in Noord-Brabant. 
De informatie over de omzetontwikkeling 
uit de ERBO-enquêtes sluit min of meer 
aan bij die over de produktiewaarde uit de 
CBS-statistieken. Volgens de ERBO-ult
komsten zijn de omzetten in de Brabantse 
zakelijke diensten sinds 1985 jaarlijks met 
ca. 10% toegenomen behalve in 1986 
(+ 4% in 1986 t.o.v. 1985), waarnaast de 
landelijke groeipercentages variëren tussen 
+ 9% in 1985 en+ 4% in 1987. De jaar
lijkse omzetgroei van het totale bedrijfsle
ven schommelde in Noord-Brabant tussen 
2 en 6% (in 1988) en in Nederland tussen 
-1 en+ 4% 2). 

Uit onderdeel C blijkt dat de bijdrage van 
de Brabantse zakelijke dienstverlening aan 
de landelijke resultaten van deze branche 
betrekkelijk klein is en relatief ook ver 
achterblijft bij die van het totale Brabantse 
bedrijfsleven. In de export van het lande
lijke bedrijfsleven in zijn totaliteit heeft de 
zakelijke dienstverlening een zeer beschei
den aandeel en wat Brabant betreft is dit 
aandeel nog geringer. Verklaringen hier
voor werden aangedragen in paragraaf 2.3. 
Blijkens de ERBO-uitkomsten registreert 
de zakelijke dienstverlening vanaf 1984 op 
provinciaal en op landelijk niveau jaren 
met toe- en met afneming, waarbij de Bra-

bantse resultaten dooreengenomen beter 
of mlnder ongunstig zijn. Het jaar 1988 
was echter een uitschieter: Noord-Bra
bant+ 11% en Nederland + 12%. De 
export van het gehele bedrijfsleven nam, 
wat Noord-Brabant betreft van jaar tot 
jaar toe, terwijl er landelijk in 1986 en 
1987 dalingen werden geregistreerd. Ook 
in deze scoorde 1988 het best (Noord
Brabant + 8%, Nederland + 6%) 3). 

. -· 

Onderdeel D relateert de export aan de 
produktiewaarde. Het toch at niet grote 
Brabantse percentage is bij de zakelijke 
diensten in de eerste helft van de jaren '80 
nog afgenomen, terwijl het bij het totale 
Brabantse bedrijfsleven toenam. 
De export van de zakelijke diensten als 
percentage van de omzet komt In de 
ERBO-enquetes sinds 1985 provinciaal en 
landelijk meestal op 6 a 7% uit (alleen in 
1986 beide 10%). Bij het totale bedrijfsle
ven heeft zich in deze een doorlopende 
groei voorgedaan tussen 1985 en 1988: in 
Noord-Brabant van 23 naar 29% en lande
lijk van 24 naar 27% 3). 

De ERBO-uitkomsten vermelden ook per
centages exporterende bedrijven. In 1988 
ontplooide 11% van de Brabantse en 10% 
van de Nederlandse zakelijke dienstverte
n ing exportactiviteiten; de percentages 
voor het gehele bedrijfsleven waren 24 en 
20. De lage percentages voor de zakelijke 
diensten zullen in het licht van de 
beschouwingen van paragraaf 2.3 geen 
opzien baren 3). 
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De uit onderdeel E te destilleren ontwik
kelingen ter zake van de bruto toege
voegde waarde tegen factorkosten ver
tonen uiteraard parallellen met wat bij 
onderdeel B ten aanzien van de produktie
waarde werd gesignaleerd 4). Wel maakt 
een vergelijking van deze beide onderde-



len duidelijk dat In de zakelijke dienstver
lening een relatief hoge toegevoegde 
waarde wordt gerealiseerd. 

Dit laatste wordt bevestigd door onder
deel F, waarin bruto toegevoegde waarde 
en (totaal) arbeidsvolume met elkaar in 
verband ziJn gebracht. De verschillen tus
sen de bedragen voor de zakelijke dienst
verlening en het totale bedrijfsleven In 
subtabel F1 reflecteren het in paragraaf 2.2 
vermelde feit dat In de zakelijke diensten 
relatief veel hooggeschoolden werkzaam 
zijn. Overigens is de hoogte van de bedra
gen voor Nederland onder "totaal bedrij
ven" ook hier beïnvloed door de winning 
en exploratie van aardgas en aardolie. 
In subtabel F2 komen opmerkelijke ver
schuivingen In de verhoudingen tussen de 
bedragen van subtabel F1 naar voren. Die 
duiden met name op een (tot 1984) min
der gunstig wordende positionering van 
de Brabantse zakelijke diensten, vergele
ken bij de Randstad. Waarschijnlijk spelen 

hierbij verschillen in de verhoudingen tus
sen de vele activiteiten binnen de sector 
en uiteenlopende ontwikkelingen in deze 
een rol. Op grond van de Indicaties die in 
paragraaf 2.3 werden beschreven, is het 
niet ondenkbaar dat, wat Brabant betreft, 
de ontwikkeling inmiddels is omgebogen. 
Subtabel F3 indiceert ten slotte dat de 
arbeidsproduktiviteit in de zakelijke dien
sten, vergeleken bij het totale bedrijfsle
ven, hoog ligt, doch dat de verschillen 
over het algemeen wel afvlakken (het 
afwijkende verloop in Zuid-Holland is niet 
zonder meer te verklaren) . Signalen uit 
het bedrijfsleven duiden erop dat de con
currentie In de zakelijke dienstverlening, 
en met name de internationale concurren
tie, de laatste jaren vinniger wordt. Deze 
ontwikkeling zou ook kunnen hebben bij
gedragen aan de verkleining der verschillen 
tussen de indices voor de zakelijke dienst
verlening en het totale bedrijfsleven na 
1980. 

1) ETIN, DBA, Stadsgewest 's-Hertogenbosch, Samenwerkingsverband Midden Brabant: Resultaten werkge-
legenheidsenquête 1988 provincie Noord-Brabont 1989. 

2) Zie overigens de voetnoten 7) en 10) op pag. 61. 
3) Zie overigens de voetnoten 7) en 10) op pagina 61. 
4) De bruto toegevoegde waarde o( het brutoprodukt tegen foktorkosten is de produknewoorde, vermin

derd met het verbruik van grond- en hulpstoffen, energie e.d. en met het saldo van indirecte belastingen 
en prijsverlagende subsidies . 

• VERWACHTINGEN. 
In deze laatste paragraaf wordt de vooraf
gaande inventarisatie omgezet in een ver
wachtingspatroon voor de zakelijke 
dienstverlening in Noord-Brabant, met 
het oog op de eenwording van de Euro
pese markt na 1992. 

Allereerst moet een ding nog duidelijk 

worden gesteld. De sector zakelijke 
dienstverlening blijft te allen tijde voor 
een belangrijk deel direct en indirect 
afhankelijk van de performance van de 
industriële sector. De toekomst van de 
zakelijke dienstverlening zal daarom ook 
grotendeels parallel lopen met de ontwik
kelingen op industrieel gebied. Gezien het 
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feit dat Noord-Brabant de meest geïndu
strialiseerde provincie is binnen Nederland 
en gezien de gunstige ontwikkelingen op 
industrieel gebied is enig optimisme In dit 
verband verantwoord. 

De laatste jaren heeft zich in de industrie 
de "back to the basics"-trend gemani
festeerd. Bedrijven gaan zich steeds meer 
concentreren op hun kerntaken en stoten 
vele neventaken af. Men probeert op deze 
manier de sterke punten van de onderne
ming naar voren te halen. Deze trend 
biedt kansen aan verschillende andere 
bedrijven, zoals de toeleveranciers, die 
onderdelen van het produkt of produktie
proces gaan verzorgen. De "back to the 
basics" -trends biedt evenzeer mogelijkhe
den voor de zakelijke dienstverlening, 
omdat de bedrijven taken op dit terrein 
gaan afstoten. Voorbeelden zijn markton
derzoek, reclamecampagnes, administra
tief routine-werk en beveiliging. 

De toegenomen specialisatie in combinatie 
met de internationalisering heeft de 
behoefte aan een goede informatievoor
ziening sterk doen stijgen. De Informatica
branche maakt als onderdeel van de zake
lijke dienstverlening een stormachtige ont
wikkeling door. De zakelijke dienstverle
ning beschikt daarmee over een noodza
kelijk en eigentijds instrument. 

De sector zakelijke dienstverlening in 
Noord-Brabant Is nog vrij bescheiden van 
omvang. Vergeleken met de Randstad valt 
er een duidelijke ondervertegenwoordi
ging waar te nemen. De laatste Jaren is 
men echter met een krachtige inhaalrace 
bezig, al is niet te voorzien dat de zake
lijke diensten hier op een even sterke ver
tegenwoordiging binnen de economische 
structuur afstevenen als in de Randstad. 

De werkgelgenheid in de Brabantse zake
lijke dienstverlening stijgt wel duidelijk 
sneller dan landelijk. 

Wellicht kan "1992" deze inhaalrace nog 
enigszins bespoedigen. De positie van 
Noord-Brabant In Europa vertoont onmis
kenbaar grote potenties. Op infrastructu
reel gebied kent Brabant uitstekende 
voorzieningen zonder de congestieproble
men van de Randstad. Steeds meer bedrij
ven uit de Randstad vestigen zich dan ook 
in Noord-Brabant. Dit biedt mogelijkhe
den voor de hier aanwezige en voor nog 
niet aanwezige zakelijke dienstverleners. 
Daarnaast bestaat er In Noord-Brabant 
een zeer verschelden en uitgebreid net 
van onderwijsvoorzieningen en heeft de 
beroepsbevolking een hoge scholings
graad. Ook voor de zakelijke dienstverle
ning Is dat van belang. Bovendien bieden 
de aanwezige universiteiten en hogescho
len via hun transferpunten aansluiting, tus
sen opleiding en zakelijke dienstverlening. 
Tot nu toe Is de gerealiseerde export
waarde van de Brabantse zakelijke dienst
verlening erg gering. De Invloed van 
"1992" daarop is moellijk vast te stellen. 
De grote verscheldenheld aan professies, 
die onder de noemer zakelijke dienstverle
ning worden geschaard, maakt het erg 
moeilijk op deelgebieden concrete toe
komstverwachtingen te formuleren. Wan
neer we de grote bedrijven in de informa
tiesector buiten beschouwing laten, zal de 
toenemende internationalisatie op het ter
rein van de zakelijke dienstverlening waar
schijnlijk weinig directe effecten in de zin 
van bijvoorbeeld fusies en deelnemingen 
sorteren. Er zijn echter gebieden waarop 
dit op korte termijn wel mogelijk is. Denk 
bijvoorbeeld aan milleuadvles- en de recla
me- en advertentiebureaus. In de meer 
land- en regiogebonden sectoren zullen de 
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effecten van de internationalisatie meer 
indirect te zien zijn. Bedrijven zullen 

vaker een beroep doen op de zakelijke 
dienstverleners ter ondersteuning van hun 
internationale aspiraties. 
Feit is ook dat contacten van zakelijke 

dienstverleners met het buitenland zich 
voornamelijk beperken tot België en de 

BRD. In dit verband is de ligging van 
Brabant erg gunstig. 

Voor de zakelijke dienstverlening is het 

dus van groot belang om zo adequaat 
mogelijk in te spelen op de wensen van 
bedrijven. Kwaliteit en knowhow zijn in 
voldoende mate aanwezig. Om te kunnen 

blijven bestaan in het krachtenveld van de 

Europese concurrentie zal men wel het 
prijsniveau en de prijsvorming nog eens 
kritisch moeten doorlichten. 
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Auteur: I Dirkx 

Computer hard- en software 
1. INLEIDING 

Deze brochure is geschreven in het kader van de manifestatie 'Brabant Per· 
spektief'. Het thema van dit jaar is 'Ambitie en Internationalisatie'. Op deze 
manifestatie zal een aantal branches zich presenteren en met name aandacht 
schenken aan de te verwachten kansen en bedreigingen in de toekomst. In 
deze brochure zal dit thema nader uitgewerkt worden voor de computer" 
hard· en softwarebranche. Allereerst zal een profiel van de branche geschetst 
worden. Daarna volgt een opsomming van de te verwachten nationale en in· 
ternationale ontwikkelingen toegespitst op de aandachtsvelden technologie, 
scholing en personeel en kwaliteit. Tot slot volgen enkele aanbevelingen en 
conclusies. 

2. PROFIEL VAN DE COMPUTERHARD- EN 
SOFTWARE-BRANCHE 
In de hedendaagse samenleving neemt het 
gebruik van informatie en informatie-uit
wisseling nog steeds in omvang en beteke
nis toe. Er wordt wel gesproken van de 
informatiemaatschappij en het computer
tijdperk. De groeiende behoefte aan infor
matie heeft geleid tot de ontwikkeling van 
de informatietechnologie, dit Is een tech
nologie voor het verzamelen, transporte
ren, verwerken en opslaan van informatie. 
Binnen de informatietechnologie is een 
aantal activiteiten te onderscheiden, nl. 
- de componenten-Industrie; 
-de informaticasector, waaronder: 

-produktie van apparatuur (hardware); 
- handel in apparatuur (groot- en detail-

handel); 
- computerdienstverlening (computer

servicebureaus, softwarehuizen, 
systeemhuizen en adviesbureaus); 

- telecommunicatie-industrie; 

- informatieverzorgende sectoren (data
banken, bibliotheken, audiovisuele media 
en diensten). 

De Informatiesector neemt een centrale 
plaats in. Hij houdt zich direct bezig met 
activiteiten die betrekking hebben op het 
verwerken van informatie. De compute
rindustrie (chips e.d.), de telecommunica
tie-industrie en informatieverzorgenden 
sectoren zijn meer ondersteunend van 
karakter. In figuur 1 zijn schematisch de 
activiteiten en functies binnen de informa
ticasector aangegeven. 
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Figuur 1. Activiteiten en functies In de informaticasector 

Producenten van computer- en randapparatuur, 

Î standaardsoftware en computertoebehoren 

r-~ 1 1 
I I s \ I Importeur/Groothandel I y 

l s r---h E 
E I Computershop I I KantoormachInehandel 

I I Dealer 
I I Overige I 

M 

l l 1 H 
u 

I I I 
Gebruikers 

s Î r -
I Softwarehuis I 

I Detacherlngsdiensten I 
I Consultancy/Advles I 

I Opleidingen I 
I Computer Servlee bureau I 

I Facilities management I 
Bron: Rabobank Nederland, bewerkung VIFKA 

Enkele karakteristieken van de informatie
sector zijn: 

Er Is in deze sector sprake van een grote 
dynamiek, dat wil zeggen het Is een 
komen en gaan van bedrijven. De start
drempel is vrij laag, meestal start men een 
bedrijf als tweede baan. Wanneer een der
gelijk bedrijfje niet levensvatbaar blijkt te 
zijn, worden de activiteiten weer stopge
zet. Dit geldt met name voor de compu
terdienstverlenlng; slechts 3% van de star
ters houdt zich bezig met hardware (In de 

totale informaticasector bedraagt dat per
centage 12). 

Een hiermee samenhangend kenmerk van 
de Informaticasector is de scheve verdeling 
qua bedrijfsgrootte: 75-80% van de bedriJ
ven heeft mlnder dan 10 werkzame perso
nen. Daartegenover staat echter dat er 
met name in de hardware ook een aantal 
vrij grote bedrijven is. 

Een derde karakteristiek van de informati
casector is de concentratie van bedrijven 
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in de Randstad. Landelijk gezien ligt het 
gemiddeld aantal vestigingen per 10.000 
inwoners op 2.3. Maar dit cijfer is bijvoor
beeld voor Amsterdam 3.8, voor Gooi 

e.o. 4.2 en voor de agglomeratie Den 
Haag 4.1. Uit tabel1 is af te lezen hoe de 
situatie in Noord-Brabant is. 

Tabel1. Bedrijfsvestigingen in de informaticasector per COROP-gebied per 1-1-1986 

COROP-gebied 

West-Noord-Brabant 
Midden-Noord-Brabant 
Stadsgewest 's-Hertogenbosch 
Overig Noordoost-Brabant 
Zuidoost-Noord-Brabant 

Bron: K.N.A.G. Geogra(isch Tijdschrift XXII (1988) Nr. 1 

Een verklaring voor het feit dat veel infor
maticabedrijven te vinden zijn in de Rand
stad, is dat automatisering meestal begint 
bij kantoorfuncties. In de Randstad is 
vanouds een concentratie van overheids
diensten en administratieve hoofdkanto
ren: er zitten dus veel en grote klanten. 
De meeste informaticabedrijven zijn daar
om in deze grote steden begonnen en zijn 
daar blijven zitten. Daarnaast zijn met 
name hardwarebedrijven vaak dochters 
van buitenlandse ondernemingen en zij 
zitten graag op korte afstand van Schiphol 
om te kunnen zorgen voor frequente en 
snelle verbinding met het moederbedrijf. 
Een aantal van deze factoren geldt ook 
voor Zuidoost-Noord-Brabant, met daarin 
Eindhoven, dat met een cijfer van 2.9 
voor het aantal bedrijfsvestigingen per 
10.000 inwoners ook uitkomt boven het 
landelijk gemiddelde. Eindhoven ligt gun
stig, heeft een vliegveld, kent van oor
sprong al veel bedrijvigheid, waar toepas
singsmogelijkheden liggen en is aldus een 

aantal 
vestigingen 

102 
76 

50 

28 
180 

aantal vestigingen 
per 10.000 Inwo
ners 

1.9 

1.8 

2.0 
1.0 

2.9 

aantrekkelijke locatie voor filiaalbedrijven. 
Daarnaast lijkt ook de aanwezigheid van 
de Technische Universiteit een rol te spe
len. Hierdoor wordt verwacht dat Eindho
ven zich in deze nog duidelijker zal gaan 
profileren. In samenhang met de karakteri
stieken van hun economische structuur en 
in het kader van de al lang waarneembare 
uitstraling van economische activiteiten, 
met name dienstverlenende, zullen ook 
's-Hertogenbosch en Breda aan betekenis 
gaan winnen door de vestiging van filiaal
bedrijven. In een aantal gevallen speelt 
daarbij de centrale ligging van Noord-Bra
bant binnen het Nederlandse taalgebied 
ook een rol. De Randstad zal echter in 
deze sector een dominerende rol blijven 
spelen. 

Kenmerkend voor deze sector is de nog 
steeds groeiende markt. De markt voor 
zowel de hardware als de software laat al 
jarenlang een forse groei zien. Het 
grootste gedeelte van de uitgaven aan 
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automatisering gaat naar de hardware, 
maar door de dalende prijzen van hard
ware en de toenemende standaardisatie 
van de software is dit beeld aan het ver
anderen. De hardware- en de software
markt afzonderlijk laten het volgende 
beeld zien. 

Op de hardwaremarkt bedraagt de omzet 
wereldwijd 175 miljard dollar en wordt 
een Jaarlijkse groei verwacht van 16%. In 
Europa Is de omzet 70 miljard en bedraagt 
de groei 25% per jaar. De Europese hard
warebedrijven zijn niet erg groot, maar 
wel flexibel en sterk gericht op de eindge
bruiker. De hardware wordt wel onder
scheiden In mainframesystemen, de mini
computers en de Personal Computers 
(PC's). In het algemeen is In een bedrijf 
een mainframe te vinden In het rekencen
trum, de minicomputer op de afdeling en 
de PC op de bureaus van de medewer
kers. In bedrijven Is echter een trend 
waarneembaar van centrale naar de cen
trale automatisering. De nadelen die dit 
met zich meebrengt voor de communiea
tle en het beheer van bestanden worden 
enigszins opgeheven door het ontstaan 
van netwerken. 
De mainframemarkt is het meest winstge
vende deel van de hardwaremarkt. De 
omzet in Nederland op deze markt 
bedraagt 7.5 miljard en er zit een jaarlijkse 
groei in van ongeveer 12%. IBM heeft 2/3 
van deze markt. 
De minicomputers vormen een bedreiging 
voor de onderkant van de mainframe
markt. Van het totale Nederlandse com
puterpark bestaat 55% uit minicomputers. 
In 1987 was de groei 14% en er wordt, 
onder andere door de gunstige prijs/pres
tatie-verhouding een verdere groei ver
wacht. Daarnaast biedt de minicomputer 
ten opzichte van het mainframe een aantal 

voordelen. De mini is gebruiksvriendelij
ker, biedt meer uitbreidingsmogelijkheden 
en er is uitgebreidere software voor ter 
beschikking. Op deze markt is IBM rninder 
dominant dan op de mainframemarkt. 
De PC-markt groeit eveneens fors. Voor 
de komende jaren verwacht men een 
groei van 9% In stuks per Jaar. Op deze 
markt ziJn in opkomst de 3,5 Inch dis
kette, grafische systemen en desk-top
publishing alsmede geïntegreerde softwa
repakketten In plaats van bijvoorbeeld 
alleen tekstverwerking. Aanbieders op 
deze markt zijn IBM (marktaandee116%), 
Olivetti (9%) en Tulip en Apple (ieder 7%). 
Een belangrijke gebeurtenis op deze markt 
was de introductie in 1987 door IBM van 
PS/2. Men verwacht echter niet dat de 
MS-DOS-Iijn snel zal verdwijnen. Voorde
len van de PC zijn de lagere prijzen en de 
hogere flexibiliteit, nadelen zijn echter de 
moeilijkheden bij intergratie tot een net
werk. De kennis van gebruikers aangaande 
gegevensuitwisseling is vaak beperkt; daar
voor zou dan een systeembeheerder 
nodig zijn. 
Prognoses van de groei van de omzet op 
de softwaremarkt lopen uiteen van 15 tot 
30%. De softwaremarkt wordt geken
merkt door een veranderende rol van de 
softwarebureaus. Bij grote projecten 
wordt van hen verwacht dat ze een bij
drage leveren aan de organisatie-verande
ringsprocessen. Daarnaast dienen de soft
warebureaus het automatiseringsbeleid 
van het bedrijf als uitgangspunt te nemen. 
Nu er steeds meer wezenlijke bedrijfson
derdelen geautomatiseerd worden, neemt 
formulering van een automatiseringsbeleid 
In belang toe. 
De softwaremarkt wordt vooral geken
merkt door de vele standaardpakketten, 
die hoofdzakelijk in het Midden- en Klein
bedrijf gebruikt worden. 
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De grootste bedrijven in de software
branche zijn de hardware-leveranciers. 
De opkomst van klonen vormt voor de 
gerenommeerde software-leveranciers 
hoe langer hoe meer een economische 
bedreiging. Bovendien komt er uit de 
Newly lndustrialized Countries nogal wat 
'illegale' software. Goede wetgeving voor 
wat betreft copyrights en auteursrechten 
is dan ook gewenst. 
Algemene trends die zich in de software
markt manifesteren, zijn het toenemend 
gebruik van vierde-generatietalen en 
werkbenehes voor het ontwikkelen van 
software (50% van de ontwikkelaars 
maakt al gebruik van deze hulpmiddelen), 
het toenemende gebruik van CAD/CAM 
systemen, de toename van relationele 
databases en kennissystemen. Daarnaast 
vindt het besturingssysteem UNIX steeds 
meer ingang. _Een belangrijk voordeel hier
van is dat het werkt op verschillende mer
ken hardware. Op de genoemde trends 
zal in de komende paragrafen verder wor
den ingegaan. 
De markt voor hard- en software wordt 

gedomineerd door IBM. Haar overheersing 
lijkt echter te verminderen. Door de 
voortdurende technologische ontwikkelin
gen ontstaan niche-markten, waar gev
raagd wordt naar speciale benaderingen en 
produkten. Het is voor een groot bedrijf 
als IBM moeilijk om hierop in te springen. 
Hier ligt een kans voor de wat kleinere 
bedrijven die op de automatiseringsmarkt 
opereren. 

Onder andere uit de dominantie van IBM 
komt een ander kenmerk van de informa
ticasector voort, nl. de toenemende stan
daardisatie. De overeenkomsten tussen de 
verschillende merken hard- en software 
worden steeds groter. Dit biedt de gebrui
kers de mogelijkheid tot onderlinge ver
wisselbaarheid en een minder afhankelijke 
relatle van een bepaalde leverancier. Aan 
de_producenten van hard- en software 
biedt standaardisatie mogelijkheden tot 
schaalvergroting. Er moet echter voor 
gewaakt worden dat standaardisatie niet 
tot stilstand leidt. Innovatie Is een min
stens zo belangrijk concurrentiemiddeL 

3. ONTWKKELINGEN IN DE COMPUTERHARD
EN SOFTWAREBRANCHE 
Omdat dynamiek een der wezenlijke ken
merken van de branche is, kwamen 
diverse ontwikkelingen reeds bij de 
bespreking van de karakteristieken In de 
vorige paragraaf ter sprake. Hier wordt 
daar nader op ingegaan. Belangrijke ont
wikkelingen in de computerindustrie doen 
zich voor op internationaal niveau. Er zijn 
drie grote handelsblokken te onderschei
den nl. de Verenigde Staten van Amerika, 
Japan en Europa. Binnen Europa onder
scheidt Nederland zich op een aantal pun-

ten, maar allereerst zal aangegeven wor
den hoe Europa zich verhoudt tot de 
andere twee handelsblokken. 

De Europese computermarkt omvat onge
veer 1/3 van de wereldmarkt, maar de 
Europese computerindustrie neemt 
slechts ca. 7% van de wereldproduktie 
voor haar rekening en heeft maar 33% van 
haar thuismarkt in handen, ondanks het 
bestaan van allerlei protectionistische 
maatregelen. ZIJ is op de buitenlandse 
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markten min of meer afwezig. 
De slechte positie van de Europese indus
trie Is deels te wijten aan de afwezigheid 
van een echte Europese markt. Meerdere 
ondernemers hebben dit onderkend en zij 
hebben dan ook de ontwikkeling met 
betrekking tot Europa '92 gepushed. Het 
wegvallen van de grenzen moet het moge
lijk maken dat er een Europese econo
mische markt ontstaat met een vrij ver
keer van personen, goederen, diensten en 
kapitaal. Voor de computerindustrie is 
Europa '92 bovendien aantrekkelijk, 
omdat het moet leiden tot uniforme nor
men en standaarden op een aantal gebie
den, met name op communicatiegebied. 
Een andere oorzaak van de slechte positie 
van de Europese bedrijven op de wereld
markt Is de overheersing van IBM. Dit 
leidt tot een devaluatie van de concurren
ten tot 'meelopers'. Doordat IBM schaal
groottevoordelen kent, de produktiviteit 
hoog Is en het tempo van de technolo
gische ontwikkelingen kan bepalen, kan 
het bedrijf blijven groeien en de ccmcur
rentle voor blijven. 
Toch liggen er voor Europese bedrijven 
wel enkele kansen. De elementen die van 
invloed zijn op de concurrentiepositie ver
schulven namelijk van factoren als schaal 
en omvang naar nabijheid, culturele affini
teit en kwaliteit van de relaties met de 
leveranciers. Dit geldt met name voor 
complexe toepassingen op bijvoorbeeld 
communicatlegebied. Wil Europa de kan
sen op dit gebied kunnen grijpen, dan Is 
het wel noodzakelijk dat er voldoende 
Investeringen worden gedaan in onder
zoek- en ontwikkelingsprojecten. Zoals 
blijkt uit het ESPRIT- en EUREKA-project 
wordt dit op Europees niveau ook Inge
zien. Deze projecten hebben samenwer
king van Europese fabrikanten en 
researchcentra ten doel. Er moet voor 

gezorgd worden dat deze samenwerking 
op continue basis gaat plaatsvinden en niet 
een ad-hoc activiteit blijft. Het is wel wen
selijk dat de samenwerkende bedrijven 
onafhankelijk blijven. Technische en com
merciële barrières leiden tot dusdanige 
kosten bij een eventuele fusie dat deze 
niet opwegen tegen de te verwachten 
synergie. 
Europa moet er wel voor waken dat het 
protectionisme niet te veel een belemme
ring gaat vormen. Zoals al gesteld, vinden 
ontwikkelingen in de computerindustrie 
op internationaal niveau plaats. Contacten 
met de Japanse en Amerikaanse industrie 
zijn nodig om deze landen te kunnen blij
ven volgen. 
In de Nederlandse computerindustrie Is 
met het oog op 1992 een duidelijke in
ternatlonaliseringstrend waarneembaar. Er 
moet echter beseft worden dat voor de 
meeste bedrijven de kansen vrij beperkt 
zijn doordat: 
- de dienstverlening (een activiteit die hoe 

langer hoe meer aan betekenis wint) 
sterk taal- en cultuurgebonden is en veel 
lokale kennis vereist; 

- bovendien hebben accountants- en orga
nisatie-advlesbureaus een voorsprong op 
dienstverleningsgebied, doordat zij al 
eerder zijn begonnen met internationali
sering; 

- applicatieprodukten, bijvoorbeeld finan
ciële softwarepakketten zijn ook sterk 
taal- en cultuurgebonden; CAD/CAM en 
andere specialistische toepassingstechnie
ken zijn wel universeel en dus geschikt 
voor de wereldmarkt, maar zoals bekend 
hebben de Verenigde Staten van Ame
rika op dit gebied een grote voorsprong. 

Voor de software-industrie geldt daarnaast 
dat zij tot voor kort weinig aandacht had 
voor de buitenlandse markten, doordat de 
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groeipercentages In Nederland al In de 
tientallen liepen. Doordat de ongebrei
delde groei op de Nederlandse markt 
voorbij is en bovendien klanten naar het 
buitenland gaan, begint de export te 
groeien. Bedreigingen die zich voor de 
software-industrie voordoen zijn, zoals al 
genoemd, de sterkere positie in de dienst
verlenende activiteiten van de accoun
tants- en organisatie-adviesbureaus, en de 
dreiging van overname door een software
huis uit het buitenland (Nederlandse soft
warebureaus zijn relatief goedkoop en dus 
aantrekkelijk voor overname) of door een 
bedrijf uit de hardware-industrie. 

De Nederlandse hardware-industrie is in 

feite te versnipperd om succesvol op de 
buitenlandse markten te kunnen opere
ren. Veel bedrijven zijn bang voor het ver
lies van hun zelfstandigheid, maar daar
door blijft de hardware-industrie te klein
schalig opereren en Is het zelfs zo dat de 
thuismarkt gedomineerd is en blijft door 
buitenlandse aanbieders. 

Voor de toekomst zijn er wel degelijk 
mogelijkheden voor de Nederlandse com
puterindustrie, als er daadwerkelijk 
gedacht en gehandeld gaat worden op In
ternationaal niveau. De computerindustrie 
speelt zich op dat niveau af en dus is 
krachtenbundeling en gerichtheld op de 
wereldmarkt een vereiste. 

3. 1. AANDACHTSVELD TECHNOLOGIE 
Kenmerkend voor de hardware- en soft
ware-industrie is de snelle en voordurende 
technologische vooruitgang. Het einde van 
de vele technologische ontwikkelingen is 
nog niet in zicht. 
Hier willen wij stilstaan bij enkele belang
rijke ontwikkelingen en de implicaties 
daarvan. 

De verwerkingssnelheid en opslagcapaci
teit van computers nam en neemt explo
sief toe. Dit leidt tot vele nieuwe toepas
singsmogelijkheden en daarnaast tot een 
blijvende vraag naar nog meer opslagcapa
citeit en nog grotere verwerkingssnelhe
den. 
Voor microcomputers is de verwerkings
snelheid niet zo belangrijk, maar kan een 
verhoging wel leiden tot nieuwe toepas
singen. Voor minicomputers en mainfra
mes is een hoge verwerkingssnelheid een 
vereiste, bijvoorbeelcf voor de procesindu
strie waar snelle terugkoppelingen en be-

slissingen nodig zijn. Voor supercompu
ters, die met name voor wetenschappe
lijke toepassingen worden gebruikt, is de 
verwerkingssnelheid cruciaal, maar de 
snelheid daarvan voldoet vaak nog niet aan 
de wensen. De verwerkingssnelheid van 
computers wordt door een aantal zaken 
bepaald, zoals: 
-de processor: meerdere processoren 

parallel verhogen de verwerklngssnel
heid; 

- het werk- en schijfgeheugen: electro
nische geheugens zijn sneller dan magne
tische; 

- de aanwezigheid van voldoende in- en 
uitvoerkanalen; 

- de instructies: ingewikkelde instructies 
vergen meer tijd dan eenvoudige; 

- het besturingsprogramma: UNIX is op 
vele soorten hardware toepasbaar, maar 
werkt dientengevolge niet zo efficiënt als 
een besturingsprogramma dat speciaal 
voor bepaalde hardware ontworpen is; 
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- de toepassingssoftware: tekstverwerking 
kan vaak met behulp van een spread
sheet, maar is niet zo efficiënt; 

-netwerken: hierin ontstaan soms wacht
tijden doordat men op de uitvoering van 
elkaars opdrachten moet wachten. 

Met al deze aspecten moet rekening wor
den gehouden bij het ontwerpen van 
nieuwe systemen. De concurrentie in de 
computerbranche spitst zich sterk toe op 
de ontwikkeling van steeds snellere syste
men. 
Eveneens van strategisch belang is de ont
wikkeling van de megabytechip. Deze chip 
kan meer dan 1 miljoen bytes aan gege
vens opslaan en verhoogt aldus de opslag
capaciteit van computers aanzienlijk. Het 
einde van de technische mogelijkheden 
lijkt wat dat betreft nog lang niet in zicht. 
De structuren van chips, die bestaan uit 
transistoren, weerstanden, condensatoren 
en verbindingen daartussen kunnen nog 
steeds worden verkleind. Door de hoge 
ontwikkelingskosten en de beperkte 
terugverdientijd voor dergelijke projecten 
worden echter wel financiële beperkingen 
verwacht. 

Een andere technologische ontwikkeling 
heeft betrekking op de steeds verdergaan
de integratie van gegevensverwerking en 
communicatie. Dit heeft al geleid tot het 
ontstaan van een geheel nieuwe industrie, 
namelijk de telematica (telecommunicatie 
en informatica). Voor een goede ontwik
keling van deze industrie is het van belang 
dat de landelijke communicatie-infrastruc
tuur wordt verbeterd. In bedrijven stimu
leert deze tendens het tot stand brengen 
van netwerken. 
In toenemende mate wordt het belang 
ingezien van goede mogelijkheden voor 
het onderling uitwisselen van gegevens 

zodat geen eilanden van automatisering 
ontstaan. Ook op internationaal niveau is 
het belang van datacommunicatie onder
kend en is er door de Internationale Orga
nisatie voor Standaardisatie een standaard 
ontwikkeld voor datacommunicatie, het 
zogenaamde OSI-model (Open System 
lnterconnection- model). Dit is een 
abstract model bestaande uit 7 lagen, waa
rin verschillende communicatiefuncties 
van elementair tot complex hiërachisch 
bijeen zijn gebracht. Het OSI-model is 
slechts een referentiemodel, het vormt 
een raamwerk voor bedrijven in de infor
maticasector (figuur 2). {!guur 2 zie volgende 

blz. 

Voor de onderste lagen van het model, die 
betrekking hebben op het transport van 
informatie, zijn vaak al protocollen (een 
protocol beschrijft het opbouwen, 
instandhouden en verbreken van een ver
binding) ontwikkeld, maar voor de 
bovenste lagen, die als functie hebben het 
verwerken van Informatie, is het erg 
moeilijk tot een standaard te komen door 
de grote verschillen die er op dit gebied 
tussen de verschillende computerbedrij
ven bestaan. 
Verwacht wordt dat er echter ook voor 
deze bovenste lagen standaarden ontwik
keld zullen worden, omdat met name 
grote gebruikers hierbij gebaat zijn. Zij 
worden daardoor minder afhankelijk van 
een bepaalde leverancier en hebben gro
tere keuzemogelijkheden voor hard- en 
software. Daartegenover staat echter het 
nadeel voor de gebruikers dat zij grote 
desinvesteringen moeten doen bij het 
overstappen op een andere standaard. 

Een eis die hoe langer hoe meer aan com
putersystemen gesteld wordt, is de 
gebruikersvriendelijkheid. De technolo-
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Figuur 2. OS/-mode/ 
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gisene vooruitgang heeft hierop een grote 
invloed. In de begintijd van computers 
waren deze nauwelijks toegankelijk en 
bovendien leidden verbeteringen In de 
userinterface tot versleentering van de 
systeem prestaties. Een oplossing werd 
gevonden in net senrijven van uitgebreide 
handleidingen en net geven van cursussen. 
Een goede userlnterface wordt eenter 
steeds meer als een "must" beschouwd. 
Gestreefd wordt naar minimaal gebruik 
van net toetsenbord van een computer, 
enerzijds omdat typen zelden foutloos 
gaat en anderzijds omdat net zo omslaen
tig Is. In plaats van net toetsenbord zijn 
interfaces ontwikkeld zoals de muis, trak
kerball en lichtpen. Eenter ook deze in
terfaces eisen een bepaalde actie van de 

. gebruiker. Er wordt dan ook gewerkt aan 
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systemen die reageren op spraak- en/of 
oogcontact. Dit Is Immers sneller dan 
senrijven en lezen en biedt de gebruiker 
net voordeel dat deze zien vrijelijk kan 
bewegen. Een computersysteem dat taal 
begrijpt Is erg moeilijk te ontwikkelen. 
Een beperkte herkenning en generatie van 
woorden Is wel mogelijk. Visuele interac
tie is gemakkelijker: de computer kan rea
geren op bewegingen van net hoofd. 
Op dit gebied zijn nog vele verbeteringen 
te verwachten, maar een zekere kennis en 
vaardigheden voor net omgaan met een 
computersysteem blijft altijd een vereiste. 
Een ander aspect van de gebruikersvrien
delijkheld van een systeem is de taal waar
In geprogrammeerd moet worden. Er 
vindt een ontwikkeling plaats naar pro
grammeertalen die zo dient mogelijk bij de 
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menselijke taal staan, de zogenaamde vier
de-generatietalen. Deze talen bieden ook 
mensen met minder specialistische kennis 
de mogelijkheid te programmeren. 

Een ontwikkeling die ook op dit aspect 
Inspeelt is artlficlal intelligence ofwel 
kunstmatige intelligentie. Het doel van 
deze nieuwe technologie was in eerste 
instantie Inzicht te verwerven in het men
selijk denken en dat na te bootsen met 
behulp van een computer. De resultaten 
hiervan vielen echter tegen. De aandacht 
ric:htte zich daarna op de ontwikkeling van 
kennissystemen voor het vastleggen van 
moeilijk toegankelijke en dure speclalis-

Figuur 3. Componenten van een kennissysteem 

tische kennis. Bij een kennissysteem gaat 
het in feite om de programmatuur, maar 
door de gecompliceerdheid is het vaak 
ook gekoppeld aan speciale hardware. Een 
wezenlijk verschil tussen een kennissys
teem en een "gewoon" computersysteem 
is dat een kennissysteem niet volgens 
vaste algoritmes werkt maar met behulp 
van heuristieken (als ... dan ... ) en dus 
doelgericht werkt. Daarnaast zijn In een 
kennissysteem het redeneermechanisme 
ofwel de inferentiemachine en de kennis 
van elkaar gescheiden, terwijl dit met tra
ditionele programmatuur niet het geval is. 
Een kennissysteem bevat de volgende 
modulen (figuur 3). 
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In het kennisbestand Is de kennis van het 
systeem vastgelegd. In het werkgeheugen 
wordt de informatie over de probleem
toestand vastgelegd. De inferentiemachine 
stuurt volgens Instructies het zoeken naar 
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een oplossing. Om communicatie van een 
kennissysteem met zijn omgeving mogelijk 
te maken, komen bovengenoemde modu
len altijd voor met één of meer onder
steunende faciliteiten. Als de gebruiker In 



direct contact staat met het systeem, is 
een mens-machine interface vereist voor 
de communicatie tussen gebruiker en ken

nissysteem. Bij veel toepasingen is een uit
legfaciliteit, waarmee het programma zijn 
gevolgtrekkingen kan toelichten, vereist. 
Vaak worden kennissystemen aangevuld 

met mogelijkheden voor koppeling met 
apparatuur en/ of gegevensbanken. 
De ontwikkeling van kennissystemen staat 

nog in c!e kinderschoene11, maar er zijn al 
enkele toepassingen, variërend van de 
schaakcomputer tot medische kennissyste

men die artsen helpen bij diagnosestelling. 
Doordat er kennissystemen ontwikkeld 
worden met een leeg kennisbestand 

neemt het aantal toepassingen toe. Afhan
kelijk van de toepassing wordt later het 

kennisbestand ingevuld. 
De voordelen die kennissystemen bieden 

zijn talrijk. Bij afwezigheid van experts 
bieden zij de mogelijkheid over specialis
tische kennis te beschikken. Dit Impliceert 
dat kennissystemen tevens zorgen voor 
het behoud van specialistische kennis. 

Daarnaast vergroot het kennissysteem de 
kennis van degenen die met het systeem 
werken en van degenen aan wie de kennis 

wordt ontleend, doordat het systeem het 
nadenken over en het onder woorden 

brengen van kennis stimuleert. Bovendien 
kan een kennissysteem dienen als oefen

materiaal voor studenten, die op een der
gelijke wijze de gedachtengangen van des
kundigen kunnen leren. Evenals andere 

computersystemen bieden ook kennissys
temen de mogelijkheid om taken te ver
richten waarvoor de mens weinig tijd 
heeft. Toch zijn er ook problemen die 

veelal bij de gebruikers liggen. Zij zien het 
nut van kunstmatige intelligentie niet in, 
of geven andere automatiseringsprojecten 
hogere prioriteit, of hebben niet vol

doende kennis om kunstmatige intelligen
tie te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn 
er nog weinig commerciële toepassingen. 

Dit levert knelpunten op voor de groei 
van kunstmatige Intelligentie. 
Momenteel komt 75% van de kennissyste
men uit de Verenigde Staten van Amerika, 
de overige 25% komt gelijkelijk verdeeld 

uit Japan en Europa. Een belangrijk aan
dachtspunt voor Nederlandse onderne
mingen Is in dit kader het verzorgen van 
goede opleidingen, omdat het bouwen 
van een kennissysteem moeilijk is. 

3.2. AANDACHTSVE.LD SCHOLING E.N PE.RSONE.E.L 
Tot voor kort waren de mogelijkheden 
voor informatici op de arbeidsmarkt onbe

grensd en werden er ook voor de toe
komst grote tekorten voorspeld. Deze 
voorspelling is echter niet uitgekomen. 

Aan de onderkant van de automatiserlngs
arbeidsmarkt is er nu al sprake van ver

zadiging, slechts op een aantal specialis
tische terreinen zijn er nog tekorten. 
Het feit dat niet alleen pure Informatici 

met een vierjarige opleiding automatise
ringsdeskundigen worden, maar ook men-

sen uit allerlei andere disciplines, leidt tot 
een snelle opheffing van de voorspelde 

tekorten. De meer algemeen gerichte 
Ingenieurs functioneren naar volle tevre
denheid doordat zij niet zo eenzijdig zijn 

en meerwaarde inbrengen door hun eigen 
specialistische kennis. Daarnaast is het zo 
dat in bedrijven hoe langer hoe meer 
werknemers de beschikking krijgen over 
een computer. Wanneer er zich proble

men voordoen, is een "menselijke" com
puterdeskundige eerder de aangewezen 
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persoon om de problemen op te lossen 
dan een pure techneut. 
Door het grote aantal cursussen en oplei
dingen naast het reguliere onderwijs zijn 
de tekorten op de arbeidsmarkt ook 
enigszins opgeheven. Hier doet zich ech
ter het probleem voor dat vraag en aan
bod niet goed op elkaar zijn afgestemd. Er 
is vooral aanbod van functiegerichte, in
tensieve en dure opleidingen, terwijl er 
voornamelijk vraag is naar korte en prak
tische opleidingen. Er is een tekort aan 
professionele opleidingen, zoals bijvoor
beeld opleidingen voor netwerkfuncties. 
Opleidingsinstituten nemen het risico 
voor het opstarten van zo'n geheel 
nieuwe opleiding niet en ze behoeven dat 
ook niet te doen, omdat er voorlopig nog 
voldoende vraag is naar de opleidingen die 
ze momenteel aanbieden. Daarnaast kam
pen enkele opleidingsinstituten met tekor-

AANDACHTSVE.LD KWALITErr 
Rondom automatiseringsprojecten in 
bedrijven doen zich nogal wat problemen 
voor. Meestal worden zowel de geplande 
doorlooptijd als de gebudgetteerde kosten 
overschreden. Een oorzaak daarvan is dat 
vaak alles wat kan, ook daadwerkelijk 
wordt geautomatiseerd. De vraag is dan of 
de kosten van zo'n project wel opwegen 
tegen de baten. Bij de grote omvang van 
een automatiseringsprojecten neemt de 
onbeheersbaarheid exponentieel toe. Dit 
komt de kwaliteit van automatiseringspro
jecten niet ten goede. Een oplossing hier
voor wordt gezocht door niet zomaar 
alles te automatiseren, maar te streven 
naar een 80%-oplossing. Aldus worden 
automatiseringsprojecten beter beheers
baar. Een bijkomend probleem dat zich in 
vele organisaties voordoet is dat automati-

ten aan vakbekwame docenten en lesma
teriaal. Om enigszins zicht te houden op 
het grote aanbod van opleidingen wordt 
er gestreefd naar certificering van de oplei
dingsinstituten. 
Bedrijven zelf besteden in het algemeen 
nog te weinig gestructureerde aandacht 
aan opleidingen voor hun medewerkers. 
Vaak schaffen zij eerst hard- en software 
aan en gaan daarna pas over tot een even
tuele opleiding van hun medewerkers. Een 
goed opleidingsplan en -beleid ontbreekt 
daarbij, maar zou wel wenselijk zijn. 
In het algemeen is de druk op de arbeids
markt dus weg doordat de vraag ver
schuift van specialisten in de informatica 
naar specialisten met informaticaken nis. 
Topinformatici blijven echter schaars. De 
verwachting is dat het met de werkgele
genheid in deze branche goed gesteld 
blijft. 

seringsprojecten deel uitmaken van bezui
nigingen, reorganisaties en afslankingen. 
Dit beseffend ontstaat er vaak weerstand 
bij toekomstige gebruikers. Dit is voor 
softwarebureaus een reden te gaan mee
denken over de organisatorische implica
ties van automatiseringsprojecten, om zo 
weerstanden te kunnen voorkomen en de 
kwaliteit van automatiseringsprojecten te 
verhogen. 

De kwaliteitszorg in de softwarebranche 
kent enkele problemen. Het productie
proces van software schiet tekort. Hieraan 
ligt een aantal oorzaken ten grondslag: 
- de complexiteit van het programmeren 

is vergroot döor de toenemende 
behoefte aan integratie tussen informa
tiesystemen, door de groeiende belang-
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stelling voor managementinformatie, die 
moeilijk formaliseerbaar is, en door de 
gestegen vraag naar on-line applicaties; 

- de produktiviteit van de programmeurs 
is onvoldoende; 

- er zijn geen goede gereedschappen voor 
het software-ontwikkelingsproces; 

- er is uiterste nauwkeurigheid vereist: er 
bestaat een wezenlijk verschil tussen het 
gebruik van een punt of een komma In 
een programma; 

- daarnaast kunnen de problemen ook 
veroorzaakt worden door de opdracht
gevers: zij kunnen bijvoorbeeld niet de 
geschikte hardware hebben, of hun wen
sen wijzigen in de loop van het ontwik
kelingsproces, of zij stellen onvoldoende 
tijd ter beschikking. 

Bij kwaliteit spelen de begrippen doeltref
fendheid, doelmatigheid en marktwaarde 
een rol. De doeltreffenheld heeft betrek
king op de vraag of het programma vol
doet aan de gestelde eisen, de doelmatig
heid heeft betrekking op de vraag of het 
programma zo goed en goedkoop moge
lijk ontwikkeld wordt, en de marktwaarde 
wordt bepaald door de mate waarin het 
produkt voldoet aan de behoeften van de 
gebruikers. 
De software-engineering is een vakgebied 
dat zich bezighoudt met de ontwikkeling 
van tools voor het programmeren. Hierbij 
valt te denken aan vierde-generatietalen 
en werkbenehes en aan ontwikkelingsme
theden voor software met ingebouwde 
controle- en terugkoppelingspunten. 
CASE (Computer Aided Software Engi
neering) richt zich op het ontwikkelen van 
programmageneratoren die alle delen van 
een programma kunnen testen. Deze 
hulpmiddelen dragen bij aan de doelmatig
heid, dat wil zeggen ze dragen bij aan een 
zo goed en goedkoop mogelijke ontwik-

keling. 
Prototyping is een methode voor het in 
overleg met de toekomstige gebruikers 
ontwikkelen van een prototype. Dit is een 
model van een deel van een informatiesys
teem. Hiermee wordt de doeltreffendheid 
en de marktwaarde verhoogd, daar in een 
vroeg stadium de wensen van de gebrui
kers geëxpliciteerd worden. 
Daarnaast zijn er initiatieven in de richting 
van certificering van programma's. Deze 
maatregelen en ontwikkelingen moeten 
uiteindelijk leiden tot kwaliteitsverbete
ring van de software. Wat ook speelt Is 
dat de 'vraagzljde' van de softwaremarkt 
een steeds kritischere houding aanneemt 
en duidelijker aangeeft wat men van een 
programma verwacht. Een softwarepakket 
is dan vaak of te veel of te weinig functio
neel. De 'vraagzijde' vraagt dus om pak
ketten die zijn afgestemd op specifieke 
behoeften, terwijl softwarehuizen juist 
een zo groot mogelijk marktsegment wil
len bestrijken met een bepaald pakket, 
omdat de ontwikkeling van softwarepak
ketten om gigantische investeringen 
vraagt. Een oplossing voor deze problema
tiek wordt gezocht in het werken met 
modules. Een voordeel hiervan is dat het 
mogelijk is een programma toe te spitsen 
op de gebruiker en het onderhoud (het 
toevoegen of weglaten van functies) is 
eenvoudiger. 

Niet alleen aan de kwaliteit van software 
worden hoge eisen gesteld: hetzelfde 
geldt voor de hardware. Zeker nu een 
toenemend aantal bedrijven volledig 
afhankelijk is geworden van de geïnstal
leerde computer, wordt kwaliteit en daar
mee service en onderhoud een steeds 
belangrijker aandachtspunt. De onder
houdsmarkt wordt ook gezien als een 
markt waar additionele omzet kan wor-
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den gerealiseerd. Met de dalende marges 
op hardware vormt onderhoud dus hoe 
langer hoe meer een aantrekkelijke activi
teit. Op de onderhoudsmarkt functione
ren drie partijen: 
- de OEM (original equlpment manufactu

rer); 
- onafhankelijke third-party onderhouds

flrma's; 
- computerfabrikanten die tevens de hard

ware van andere fabrikanten onderhou
den, dit betekent een stilzwijgend goed
keuren van de hardware van de concur
rentie en het levert zo'n computerfabri
kant het voordeel op dat hij bij even
tuele volgende aankopen al een voet tus
sen de deur heeft. 

Vooral voor de TPM-markt (third-party 

maintenance) wordt een enorme groei 
voorspeld: 54% in Europa voor de 
komende 5 jaar. Voor de Nederlandse 
markt worden wel cijfers genoemd van 
25% jaarlijkse groei. De houding van de 
computerleveranciers op de onderhouds
markt wordt steeds aggressiever. Garan
tietermijnen worden verlengd en prijzen 
van onderhoudscontracten worden ver
laagd om zo klanten te binden. 
Deze uitbreiding van het onderhouds- en 
serviceconcept, waarvan de beveiliging van 
computersystemen ook een belangrijk 
onderdeel vormt, draagt bij aan een ver
betering van de kwaliteit van geïnstal
leerde systemen. 

. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
De computerindustrie Is een internatio
naal opererende, groetende en voortdu
rend aan technologische ontwikkelingen 
onderhevige industrie, die door het toene
mende belang van goede informatie-uit
wisseling nog steeds aan betekenis wint. 

Investeringen in de Infrastructuur en 
samenwerking van de industrie met de 
Technische Universiteit is belangrijk voor 
Noord-Brabant om aldus een aantrekke
lijke locatie te blijven voor filiaalbedrijven 
uit de computerbranche. 

Een belangrijk aandachtspunt voor de 
Europese en meer specifiek de Neder
landse computerindustrie Is het gebruik 
maken van de sterke punten zodat kansen 
op de Internationale computermarkt 
benut kunnen worden. Deze kansen lig-

gen vooral op communicatiegebied. 

Belangrijk voor groei van de Europese 
computerindustrie is het doen van vol
doende Investeringen In onderzoek en 
ontwikkeling. Alleen zo kan de achter
stand die er is ten opzichte van de Vere
nigde Staten van Amerika en Japan wor
den ingelopen. Pas wanneer de achter
stand teniet is gedaan en Europa kan func
tioneren als gelijkwaardige partner, kan 
gedacht worden aan samenwerking en uit
wisseling van kennis en technologie met 
deze twee handelsblokken. 

De computerbranche moet trachten de 
maatschappij duidelijk te maken wat de 
gevolgen, voordelen en nadelen zijn van 
technologische ontwikkelingen, zodat 
gebrulkers zich een gefundeerd oordeel 
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kunnen vormen. Dit geldt met name voor 
de ontwikkeling van kunstmatige Intelli
gentie. 

Wat opleidingen en cursussen betreft 
moet gestreefd worden naar een goede 
afstemming van vraag en aanbod, zodat 
aan de vraag op de automatiseringsarbeids
markt kan worden voldaan en tekorten en 
overschotten worden voorkomen. 

Bij automateriseringsprojecten in bedrij
ven moet getracht worden de doorloop
tijd en de kosten te beheersen. Er moet 
voldoende aandacht worden besteed aan 
de organisatorische implicaties en aan 
eventuele opleidingen voor werknemers, 
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Auteurs: Dhr. W van Oosterom 
Drs. H.G.M. Crooijmans 

Agrarische sector 
1. INLEIDING 

Deze brochure staat in het teken van de manifestatie 'Brabant Perspektief', 
welke in 1989 gehouden wordt op 8, 9 en 10 september in de Brabanthallen te 
's-Hertogenbosch. De nadruk zal dit jaar liggen op ambitie en internationlisa
tie. In dit kader zullen met name de kansen en bedreigingen van een aantal 
werkgelegenheidssectoren naar voren komen. · -·· · · · ·· 

Er is een indeling gemaakt in twaalf branches. Eén van deze branches is de 
agrarische sector met de daarmee verwante bedrijven en instellingen. Men 
spreekt in dit verband ook wel van 'agribusiness'. 
De indeling in twaalf sectoren doet suggereren dat de agrarische sector één 
van de vele sectoren is. Benadrukt dient echter te worden dat de land- en 
tuinbouw zich onderscheidt van andere branches door onder andere de wijze 
van produceren en het karakter van de produkten. De land- en tuinbouw 
gebruikt bijvoorbeeld grond niet alleen als vestigingsplaats, zoals in de secun
daire en tertiaire sector het geval is, maar gr_o11dj_s in de agrarische sector 
bovenal een produktiefactor. Daarnaast heeft de land- en tuinbouw te maken 
met levende 'produkten'. Groei (en dus tijd) is daarmee een belangrijke fac
tor in het produktieproces. 
Dit onderscheid en het belang dat de agribusiness heeft voor de Brabantse 
economie onderstrepen het belang van de aanwezigheid van deze sector op 
'Brabant Perspektief'. 

2. PROFIEL VAN DE AGRARISCHE SEUOR 
2 .1. Dl! BRABANTSI! AGRARISCH I! Sl!CTOR 

De Brabantse land- en tuinbouw heeft, 
evenals de Nederlandse, na de Tweede 
Wereldoorlog een enorme groei en ver
andering doorgemaakt. Zo is door mecha
nisatie, veredeling en gewasbeschermings
middelen, samen met het agrarische 
onderwijs en de voorlichting, de produkti
viteit in de land- en tuinbouw na de 
Tweede Wereldoorlog sterk gestegen. Een 
koe geeft bijvoorbeeld thans gemiddeld 
50% meer melk dan in 1950 en de 
opbrengsten van granen zijn de laatste 

twee decennia met zo'n 60% gestegen. 
Ondanks een afname van de oppervlakte 
landbouwgrond met 1% per 5 jaar door 
onder andere stadsuitbreiding, nam de 
agrarische produktie sterk toe. Zo Is de 
netto toegevoegde waarde van de Bra
bantse land- en tuinbouw vanaf 1975 tot 
1986 gestegen met 27% tot bijna 1,5 mil
jard gulden. Deze groei is In belangrijke 
mate bevorderd door het in Nederland en 
de Europese Gemeenschap gevoerde land
bouwbeleid. 
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De land- en tulhbouw is de eerste, en 
tot nu toe nagenoeg de enige sector 
waarvoor een interne Europese markt 
tot stand is gekomen. De Neder
landse en Brabantse agrarische sector 
hebben van dit grote afzetgebied en 
van het markt- en prijsbeleid alsmede 
van het structuurbeleid aanmerkelijk 
geprofiteerd, wat ondermeer blijkt 
uit de Nederlandse exportcijfers. In 
1986 werd 78% (= 38 miljard gulden) 
van de totale export van agrarische 
produkten uitgevoerd naar de andere 
EG-landen, waarvan West-Duitsland 
het belangrijkste is. In 1960 was dit 
aandeel nog 66%. Het aandèel van 
agrarische produkten in de totale 
export daalde door met name 
dalende reële prijzen voor landbouw
produkten In die periode van 30,7% 
naar 24,7%. Deze dalende reële prij
zen voor landbouwprodukten, welke 
grotendeels werden bepaald door de 
enorme groei en de daardoor ontsta
ne overproduktie voor een aantal 
produkten, zorgden ervoor dat de 
inkomens in de land- en tuinbouw 
gemiddeld achterbleven bij de Inko
mens daarbuiten. Hierdoor en door 
jarenlange groei van de werkgelegen
heidsmogelijkheden buiten de land
bouw, daalde het aantal werkenden In 
de agrarische sector, zowel in abso
lute zin als ten opzichte van de totale 
beroepsbevolking. Deze afname, vee
lal door gebrek aan een opvolger, is 
het laatste decennium afgenomen 
door de economische recessie in het 
begin van de jaren tachtig. Thans wer
ken er ruim 49.000 mannen en vrou
wen in de Brabantse land- en tuin
bouw. Dit is ongeveer 5,5% (landelijk 
5,6%) van de Brabantse beroepsbevol
king. Samen met de dalende werkge-

legenheld in de agrarische sector 
daalde het aantal (hoofdberoeps) be
drijven. Op een hoofdberoepsbedrijf 
besteedt het bedrijfshoofd meer dan 
de helft van zijn dagtaak aan het 
bedrijf. In 1985 waren er 18.000 
hoofdberoepsbedrijven en 5.000 
nevenberoepsbedrljven. Voor beide 
categorieën wordt verwacht dat de 
daling zich zal voortzetten. Figuur 1 
illustreert bovengenoemde ontwikke
lingen voor Noord-Brabant, waarbij 
1980 als referentiejaar wordt geno
men. figuur 1 zie volgende blz. 

Als gevolg van de eerder vermelde pro
duktivlteltsstijglng konden per arbeids
kracht meer dieren gehouden en/ of meer 
hectares bebouwd worden. Het is zelfs zo 
dat, om de machines, gebouwen en de 
eigen arbeid zo goed mogelijk te benut
ten, er veelal is gestreefd naar uitbreiding 
in oppervlakte (bijv. In de akkerbouw) en 
voor een ander deel een verhoging van de 
produktie-intensiteit, bijvoorbeeld door 
het houden van meer dieren op eenzelfde 
oppervlakte (intensieve veehouderij). 
Deze laatste ontwikkeling heeft zich in 
een groot deel van Noord-Brabant (zand
gronden) voorgedaan, waardoor de inten
sieve veehouderij één van de belangrijkste 
agrarische sectoren in deze provincie is 
geworden. Een goede voorziening van 
veevoer door een goed ontwikkelde 
mengvoederindustrie is hiervoor wel een 
voorwaarde geweest. Deze vorm van vee
houden brengt wel met zich mee dat er 
problemen kunnen ontstaan wat betreft 
de aanwending van de mest. De mestover
schotten zijn tegenwoordig zelfs een van 
de belangrijkste problemen in de land- en 
tuinbouw geworden. 
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Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven, het aantal mannelijke arbeidskrachten en de produk

tie in Noord-Brabant. 
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In 1988 werd tweederde (276.000 ha.) 
van de oppervlakte van Noord-Brabant 
bestemd voor landbouwgrond. Daarvan 
werd 124.920 ha (45%) in beslag genomen 
door akkerbouwgewassen (Inclusief snij
mals), 132.661 ha (48%) door grasland en 
de rest praktisch geheel door tuinbouwge
wassen. 

Uit figuur 2 valt af te leiden dat de akker
bouw in het westen van de provincie 
geconcentreerd is. Het zwaartepunt van 
de intensleve veehouderij bevindt zich 
daarentegen meer in het oosten van de 
provincie. Glastuinbouw vindt men In de 
regio's Breda-Tilburg, de Langstraat, 
Asten-Deurne en Bergen op Zoom. De 

overige tuinbouw Is voornamelijk gecon
centreerd In West Brabant. De melkvee
houderij Is het meest verspreid over 
Noord-Brabant met uitzondering van het 
westen van de provincie. 

De mate van belangrijkheid van de land-en 
tuinbouwsectoren In Noord-Brabant 
wordt duidelijk anders als er naar het eco
nomisch belang van elk van de sectoren 
gekeken wordt. Ruim tweederde van de 
1,5 miljard gulden netto toegevoegde 
waarde wordt gerealiseerd door de vee
houderljsectoren. De rundvee/melkvee
houderij was met een aandeel van 39% In 
1985 de grootste sector, gevolgd door de 
Intensleve veehouderij met 30%. De ver-
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Figuur 2 Verdeling van de land- en tuinbouwsectoren over Noord-Brabant 
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Bron: Landbouw en Milieu in Noord-Brabant, 1986. 

wachting is echter dat beide sectoren rond 
1990 elk even groot zijn met een aandeel 
van eenderde. Het resterende deel van de 
netto toegevoegde waarde wordt opge
deeld door de tuinbouw (20%) en de 
akkerbouw (incl. mals, 11%). 

Noord-Brabant is landelijk een belangrijke 
land- en tuinbouwprovincie. Zo wordt 
circa eenzesde deel van de totale Neder
landse produktie-omvang van de primaire 
land- en tuinbouw, uitgedrukt In stand
aard bedrijfseenheden (s.b.e.), in deze 
provincie gerealiseerd. Vooral in de inten-

sieve veehouderij is het aandeel van 
Noord-Brabant erg groot. Ruim 1/3 van de 
Nederlandsze produktie-omvang in deze 
sector wordt in deze provincie gereali
seerd. Táhe11 illustreert dit belang van de 
Brabantse land- en tuinbouw. 
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T abel1 Aandeel van Noord-Brabant In de totale Nederlandse produktie-omvang van de primaire 

land- en tuinbouw (In %). 

Bedrijven 

Cultuurgrond 

Mannelijke arbeidskrachten 

s.b.e.-totaal 

s.b.e.-rundvee 

s.b.e.-lntensieve veehouderij 

s.b.e.-tuinbouw 

s.b.e.-akkerbouw 

Bron: CBS meitelling: L.E.I. -bewerking 

Toeleverende, afnemende en verwerken
de industrie. 

In de afgelopen decennia is het belang van 
de bedrijven rond de land- en tuinbouw 
toegenomen. Na de Tweede Wereldoor
log werd de Brabantse agrarische sector 
gekenmerkt door bedrijfjes, die veelal zelf 
voor de inputs (bijv. veevoer) zorgden en 
ten dele zelf de produkten verwerkten. 
Nu zijn de agrarische bedrijven in hoge 
mate gespecialiseerd, waarbij de inputs van 
buitenaf betrokken worden en de produk
ten elders verwerkt worden. Voor met · 
name Noord-Brabant geldt dat dit voor 
een groot deel coöperatief gebeurt, wat er 
globaal op neerkomt dat de aankoop en 
verwerking nog steeds in 'boeren handen' 
is. De coöperaties en haar particuliere 
equivalenten zijn echter het dorpsniveau 
ontstegen en zijn onder andere door 
fusies uitgegroeid tot grote ondernemin
gen. 
De Brabantse bedrijven die direct of indi
rect afhankelijk zijn van de primaire land
en tuinbouw (toeleverende, handels- en 

1980 1985 

15.9 16.4 

13.6 13.4 

14.3 15.0 

16.6 17.2 

15.7 16.3 

33.6 37.5 

11.4 11.4 

11.8 12.3 

verwerkende, dienstverlenende bedrijven) 
realiseerden in 1985 een netto toegevoegd 
waarde van ongeveer 3 miljard gulden. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de met de 
agrarische sector gelieerde bedrijven In 
Noord-Brabant. 

Onderwijs, organisatie en voorlichting. 

De land- en tuinbouw in Noord-Bt"abant 
beschikt over diverse diensten en lnstell!n
gen ten behoeve van het onderwijs, de 
voorlichting en het onderzoek. De land-en 
tuinbouworganisaties hebben een belang
rijl<e functie In het totale functioneren van 
het land- en tuinbouwbedrijf. Meer dan 
95% van de hoofdberoeps-bedrijfshoofden 
in Noord-Brabant is aangesloten bij één 
van de drie landbouworganisaties, tie 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 
(NCB), de Zuidelijke Landbouwmaat
schappij (ZLM) en de Christelijke Boeren-
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Tabel 2 Overzicht van de In Noord-Brabant gevestigde direct aan de agrarische sector gelieerde 

industriële bedrijven met 10 of meer werkzame personen per oktober 1985. 

Bedrijfsgroep c.q. Aantal 

bedrijfssubgroep bedrijven 

Slachterijen en vlees-

warenindustrie 50 

Zuivel- en melkproduk-

tenindustrie 18 

Suikerfabrieken 7 

Groente- en fruitverwer-

kende industrie 16 

Veevoederindustrie 59 

Aardappelprodukten-, 

zetmeel- en zetmeel-

derivatenfabrieken 7 

Chemische bestrijdings-

middelenindustrie 3 

Reparatiebedrijven voor 

landbouwmachines en 

-werktuigen 5 

Land bouwmachinefabrieken 15 

Totaal 180 

Bron: CBS 

en Tuindersbond (CBTB). Met een leden
aantal van 27.000 is de NCB de grootste 
boerenbond in het zuiden des lands. In de 
provincie wordt een totaalpakket aan 
onderwijs aangeboden, dat afgestemd is 
op de verschillende bedrijfstypen. Noord
Brabant kent acht lagere land- en tuin-

Aantal arbeidskrachten 

Mannen Vrouwen Totaal 

4.000 1.100 5.100 

2.930 390 3.320 

1.150 100 1.250 

1.900 530 2.430 

3.130 380 3.510 

280 100 380 

210 60 270 

60 10 70 

950 60 1.010 

14.610 2.730 17.340 

bouwscholen en vijf middelbare, een tuin
bouwvakschool en een agrarische hoge
school te 's-Hertogenbosch. Daarnaast zijn 
diverse land- en tuinbouwscholen, incl. de 
Landbouwuniversiteit, buiten de provincie 
voor Noord-Brabant van belang. De in 
Noord-Brabant gevestigde scholen zijn 
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verspreid over de provincie, en verzorgen 
ook cursussen voor bedrijfshoofden. 

De voorlichting in de land- en tuinbouw 
wordt verzorgd door meerdere instanties. 
Zo hebben het Ministerie van Landbouw 
en Visserij en de landbouworganisaties 
voorlichtingsdiensten. Maar ook wordt er 
voorlichting gegeven door de toeleve
rende en afnemende industrie en door 
particuliere voorlichtingsbureaus. De 
nieuwste ontwikkelingen worden door dit 

2.2. INTENSIE.VE. VE.E.HOUOE.RIJ 
De Intensieve veehouderij heeft een 
belangrijke plaats in de Brabantse land- en 
tuinbouw. Met een totale netto toege
voegde waarde van 451,2 miljoen gulden 
namen de hoofdberoeps-bedrijven in 1985 
bijna eenderde van de provinciale netto 
toegevoegde waarde voor hun rekening. 
Zoals hiervoor vermeld is Noord-Brabant 
ook landelijk erg belangrijk voor de int
ensieve veehouderij, ruim eenderde 
(37 ,5%) van de Nederlandse intensieve 
veehouderijproduktie komt uit deze pro
vincie. Beide aandelen zijn ten opzichte 

van 1980 gestegen, doch door met name 
wettelijke beperkingen t.a.v. de mestpro
duktie is de groei de laatste jaren geremd. 
Bijna eenderde van de hoofdberoepsbe
drijven in Noord-Brabant (totaal ongeveer 
18.000 in 1985) houdt zich bezig met de 
intensieve veehouderij. 

Deze 5600 bedrijven zijn op te splitsen in 
3330 intensieve veehouderijbedrijven en 
2270 gecombineerde melkvee/intensieve 
veehouderijbedrijven. Ook hier komt de 
groei van de intensieve veehouderij tot 
uiting: in 1980 waren er nog 2660 inten
sieve veehouderijbed rijven, wat een toe
name betekent van 25%. De gecombi-

goed georganiseerde voorlichtingsapparaat 
aan de agrariërs doorgegeven. Het onder
zoek voor de land- en tuinbouw wordt 
vooral uitgevoerd door de Landbouwuni
versiteit en diverse onderzoeksinstituten. 
Het betreft hier met name fundamenteel 
onderzoek. Daarnaast zijn er diverse 
proefbedrijven, proeftuinen en proefsta
tions, die meer praktijkgericht onderzoek 
doen. De agrarische Industrie tenslotte 
beschikt over verschillende proefbedrijven 
en laboratoria. 

neerde bedrijven namen door ontmenging 
daarentegen af. 
De Intensieve veehouderij is een ver
zamelnaam voor een aantal veehouderij
takken. Belangrijkste in deze zijn de var
kens- en pluimveehouderij. Qua omvang 
minder belangrijk zijn de rundveemesterij 
(incl. de kalvermesterij) en de zogenaamde 
kleine veehouderijtakken zoals konijnen-, 
gelten en pelsdierenhouderij. In 1987 
bevond 41% van de varkensstapel, 30% 
van de pluimveestapel en een kwart van 
de mestrunderstapel zich in Noord-Bra
bant. 
De aanduiding 'intensief heeft betrekking 
op het feit dat er veel dieren op een rela
tief kleine oppervlakte worden gehouden. 
Vroeger had elke veehouder land nodig 
om het veevoer voor zijn dieren te ver
bouwen. Een groeiende veevoederindus

trie stelde de boer in staat goed en goed
koop veevoer in te kopen, waardoor de 
primaire afhankelijkheid van de grond klei
ner werd. De intensleve veehouderij zelf 
neemt wat stalruimte betreft weinig 
grond in beslag. Doch de meeste veehou
ders hebben daarnaast veelal een aantal 
hectares land tot hun beschikking, waarop 
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ze onder andere snijmals verbouwen. Snij
mals blijkt een goed ruwvoer te zijn voor 
de veehouderij en daarnaast kan snijmals 
veel (drijf}mest opnemen, wat in het 
kader van de mestoverschotten zeer van 
pas komt. Het areaal snijmals is door deze 
factoren de laatste jaren snel gegroeid. 
De mestproduktie is een groot probleem 
in de intensieve veehouderij. In principe is 
het een gevolg van de ontkoppeling van 
grond (voor veevoer en grazen) en de te 
houden hoeveelheid dieren. Dit heeft 
ertoe geleid dat met name in Noord-Bra
bant veel meer mest wordt geproduceerd 
dan de veehouderijbedrijven zelf kunnen 
afzetten. Om de mestproduktie te beper
ken en de aanwending ervan te reguleren 
zijn respectlevelijk de nieuwe Meststoffen
wet en de Wet Bodembescherming tot 
stand gekomen. Het aantal dieren per 
bedrijf wordt beperkt, uitbreiding en 
nieuwvestiging ingeperkt en het uitrijden 
van mest aan regels gebonden. Sinds de 
invoering van de Interimwet in 1984 is de 
totale mestproduktie in Noord-Brabant 
met 350.000 ton (2%) afgenomen tot 19 
miljoen ton in 1988. Met deze hoeveel
heid mest produceert Noord-Brabant 
bijna een kwart van de Nederlandse hoe
veelheid mest. Het bepalen van de grootte 
van het mestoverschot is afhankelijk van 
de te stellen normen m.b.t. de toe te 
laten hoeveelheid mest per hectare en van 
de minerale samenstelling van de mest. 
Globaal ligt het Brabantse mestoverschot 
in de orde van grootte van 1 tot 1,5 mil
joen ton. 

De intensieve veehouderij komt het 
minst voor in het westen van Noord
Brabant. De situatie in de zandgrond
gebieden bood een paar decennia 
geleden weinig perspectieven. Er 
waren vele kleine gemengde bedrijfjes 

die door zelfvoorziening probeerden 
rond te komen. Nu kenmerken deze 
gebieden zich door grote, goed geou
tilleerde en goed geleide intensieve 
veehouderijbedrijven. Een aantal fac
toren zijn van invloed geweest op 
deze verandering: 
- de totstandkoming van de EG en 

haar landbouwbeleid vergrootten de 
afzetmarkt voor vlees en vleeswa
ren. 

- Veel graanvervangers voor de pro
duktie van veevoer konden door 
het ontbreken van importheffingen 
goedkoop ingevoerd worden. Met 
name de rivier de Maas zorgt voor 
een goede verbinding met de 
invoerhavens (Rotterdam). 

- Het consumptiepatroon is de laatste 
decennia veranderd. Een hogere 
koopkracht zorgde ervoor dat de 
vraag naar vlees en vleeswaren toe
nam. 

- Het drieluik onderwijs, voorlichting 
en onderzoek maakte het mogelijk 
op een intensieve manier vee te 
houden. 

-Onder de slechte omstandigheden 
hadden veel boeren weinig te verlie
zen. Om 'te overleven' werd de 
Brabantse boer gedwongen alles op 
alles te zetten. Dit heeft geresul
teerd in een goed ondernemerschap 
van de Brabantse agrariër. 

- De aanwezigheid van goede krediet
faciliteiten (Rabobanken), en finan
ciële regelingen (WIR, Borgstellings
fonds). 

- De relatief lage bouwkosten van de 
stallen, ondermeer omdat op de 
zandgronden niet behoeft te wor
den geheid en vanwege de geldende 
kredietfaciliteiten. 

Zoals eerder beschreven bestaan voor een 
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ondernemer in de intensieve veehouderij 
de produktiekosten voor een groot deel 
uit voerkosten. Hierdoor is het belang van 
de mengvoederindustrie in de intensieve 
veehouderij groot. Dit wordt nog ver
sterkt door het feit dat veel mengvoerfa
brikanten relaties hebben met slachterijen 
en fokkerijinstellingen of deze zelf opzet
ten. De hoge transportkosten brengen 
met zich mee dat de spreiding van de 
mengvoederindustrie over de provincie 
overeenkomt met die van de totale vee
houderij. Dit geldt ook voor de relatie van 
de slachterijen en vleeswarenindustrie met 
de intensieve veehouderij. Ook in deze 
branche hebben zich fusies voorgedaan. 
Doordat het merendeel van de produktie 
van varkens- en pluimveevlees wordt 
geëxporteerd is een locatie van de slachte
rij bij de produktiecentra belangrijk. 
Rundvlees daarentegen wordt meer bin
nenslands afgezet; rundveeslachterijen zit
ten dan ook meer bij de afnemers (Rand
stad). De band tussen de slachtpluimvee
houderij en de slachterij is het sterkst van 
alle relaties tussen slachterijen en inten
sieve veehouderijsectoren. Contractpro
duktie komt in de pluimveehouderij veel 
voor. 
In de Brabantse veevoederindustrie wer
ken thans ongeveer 4000 mensen in zo'n 

2.3. ME.LKVE.E.HOUOE.RIJ 
De melkveehouderij is een van de belang
rijkste groeisectoren In de (Brabantse) 
land- en tuinbouw geweest. Zoals eerder 
vermeld is de melkgift per koe in de 
laatste drie decennia met de helft toege
nomen. Een selectief fokbeleid, betere 
ruwvoederwinning en beter voer alsmede 
betere huisvesting (ligboxstal}, melkmachi
nes en een betere verzorging hebben dit 

90 vestigingen. Daarvan is ongeveer 20% 
coöperatief. Van de totale Brabantse 
mengvoederproduktie van 5,6 miljoen ton 
in 1987/88 produceerden de coöperatieve 
mengvoederfabrikanten 3,1 miljoen ton. 
Daarmee is aangegeven dat de coöpera
tieve bedrijven gemiddeld van veel grotere 
omvang zijn. Zo produceert de grootste 
Brabantse mengvoedercoöperatie (CHV) 
eenzesde van de Nederlandse mengvoe
derhoeveelheid. Bovengenoemde meng
voederproduktie van 5,6 miljoen ton is 
35% van de Nederlandse mengvoederpro
duktie. Zowel absoluut als relatief is de 
Brabantse mengvoederproduktie de 
laatste jaren gestegen. Met 4,7 miljoen ton 
in 1983 had zij een aandeel van 30% in de 
Nederlandse produktie. In Noord-Brabant 
wordt ook meer veevoer geproduceerd 
dan in de provincie zelf wordt afgezet. 
In de Brabantse slachterijen en vleeswa
renindustrie werken thans ongeveer 4500 
mensen in zo'n 40 vestigingen. Door stag
natie in de groei van de intensieve veehou
derij en door produktiviteitsverhoging 
daalt zowel het aantal vestigingen als het 
aantal werknemers. De Brabantse vestigin
gen van de slachterijen en vleeswarenin
dustrie halen hun grondstof grotendeels 
uit de eigen provincie. 
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mogelijk gemaakt. De meeste van deze 
factoren hebben er ook toe geleid dat per 
arbeidskracht meer koeien gehouden en 
gemolken konden worden. In 1970 wer
den er in Nederland gemiddeld slechts 16 
koeien per bedrijf gehouden, in 1986 
waren dit er 42. De Nederlandse melkvee
stapel steeg hierdoor van 1,6 miljoen die
ren in 1960 naar ruim 1,9 miljoen in 1988. 



De totale melkproduktie verdubbelde zich 
bijna in deze periode tot 12 miljard kg in 
1986 ter waarde van 8,9 miljard gulden. 
Noord-Brabant neemt van zowel de melk
produktie als de melkveestapel eenzesde 
van de landelijke totalen voor zijn reke
ning. De groeiende (Europese) melkpro
duktie, en daarmee de groeiende hoeveel
heid ter interventie aangeboden boter en 
magere melkpoeder, legden een steeds 
groter beslag op het EG-budget. In 1984 
besloot de Europese Commissie de melk
produktie aan banden te leggen, door de 
deze te quoteren. Over de teveel gepro
duceerde hoeveelheid melk moet een 
boete (superheffing) betaald worden. Dit 
leidde er toe dat sinds 1984 melkvee werd 
afgestoten en de melkproduktie begon te 
dalen. Zo is de melkveestapel in Noord
Brabant in vergelijking met 1983 met 22% 
gedaald tot zo'n 317.000 stuks in 1988. 
Het aandeel van de melkvee/rundveehou
derij in de Brabantse agrarische produktie 
begon af te nemen van 43% in 1980 tot 
39% in 1985 en naar verwachting 34% in 
1990. De rundveehouderij zal dan een 
even groot aandeel in de agrarische pro
duktie hebben als de intensieve veehoude
rij. Ook het aantal bedrijven met melk
koelen daalt verder. Waren die er in 1980 
in Noord-Brabant nog 8500, in 1988 was 
dat aantal gedaald tot 7000. Veel melkvee
bedrijven hielden na 1984 hun stierkalve
ren aan om de stalcapaciteit zo volledig 
mogelijk te benutten. Het aanbod van 
rundvlees nam door de uitstoot van melk
vee en door het mesten van stierkalveren 
door de melkveehouder toe. 

De melkveehouderij in Noord-Brabant is 
het bedri]fstype met de grootste spreiding 
over de provincie. Ze is echter van weinig 
betekenis in West Brabant, een typisch 

akker/tuinbouw gebied. Bijna de helft van 
het areaal cultuurgrond in de provincie is 
grasland (132.661 ha.). Daarnaast is een 
groot deel van het areaal met voederge
wassen bebouwd, waaronder snijmaïs. 
Deze hectaren voedergewassen zijn veelal 
voor de rundveehouderij bestemd, doch 
worden tot de akkerbouw gerekend. 

Vroeger verwerkten de boer en boerin 
zelf de melk tot o.a. kaas en boter. Sinds 
begin van deze eeuw hebben veel boeren 
deze verwerking samengebundeld in co
öperaties. Deze zuivelcoöperaties werden 
opgericht in de buurt van de melkveebe
drijven. Vooral na de Tweede Wereldoor
log hebben de zuivelcoöperaties zich 
steeds meer geconcentreerd. De huidige 
vestigingen zijn dan ook resultantes van 
fusies tussen (kleine) zuivelcoöperaties. 
Ondanks de aanwezigheid van de melk
tank op het melkveebedrijf, waardoor 
veel melk tijdelijk kan worden opgeslagen, 
moet de rijdende melkontvangst (RMO) 
drie maal per week langskomen om de 
melk op te halen. De afstand tussen melk
veehouder en zuivelfabriek moet vanwege 
de transportkosten nooit te groot wor
den. De particuliere zuivelondernemingen 
hebben grotendeels dezelfde ontwikkelin
gen doorgemaakt. De band tussen vee
houder en zuivelfabriek is veelal sterk. 
Begrijpelijk, als men bedenkt dat een 
melkveehouder ongeveer voor 70% van 
zijn inkomen afhankelijk is van de melkop
brengst. Zaken als leveringsplicht, uittree
gelden en lidmaatschap onderstrepen 
bovenstaande band. 
In Noord-Brabant verwerkt een coöpera
tie (DMV Campina) het grootste deel van 
de Brabantse melk, naast melk uit de 
andere zuidelijke provincies. Deze coöpe-
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ratie is de grootste werkgever in de Bra
bantse zuivelindustrie, waarin thans onge
veer 3500 mensen werken. De zulvelon
dernemingen maken tegenwoordig een 
veelheid van produkten. De grote Bra
bantse coöperatie maakt bijvoorbeeld 
naast de traditionele produkten als con
sumptiemelk, boter en kaas ook ijs, kunst
melkvoeders, melkpoeder en zgn. indus
triële produkten (caseïnaten, lactose). 
De :wlvelondernemingen hel:lben in de 
loop der jaren hun verwerkingscapaciteit 

2.4. TUINBOUW 
Tuinbouw is een verzamelnaam voor een 
groot aantal teelten: vollegronds- en glas
tuinbouw, boom-, vaste planten-, fruit-, 
bloemen-, bloembollen- en champignon
teelt. In dit kader wordt de tuinbouw ver
deeld in vollegronds-en glastuinbouw. 
Soms zal de boomkwekerij apart vermeld 
worden. 
De Brabantse tuinbouw nam in 1985 met 
bijna 300 miljoen gulden 20% van de 
netto toegevoegde waarde van de land- en 
tuinbouw in deze provincie voor haar 
rekening. Daarvan werd ruim een derde 
gerealiseerd door de glastuinbouw, 16% 
door de boomkwekerijen en bijna de helft 
door de overige vollegrondstuin bouw. Er 
is een sterke druk tot uitbreiding van de 
totale tuinbouw. Bij de tuinbouwbedrij
ven is door de problematiek van vrucht
wisseling en bedrijfshygiëne behoefte aan 
oppervlaktevergroting. Daarnaast hebben 
andere sectoren, vooral vanuit de akker
bouw, de neiging om geheel of gedeeltelijk 
om te schakelen naar tuinbouwmatige 
teelten. Een en ander heeft tot gevolg dat 
de tuinbouw In Noord-Brabant aan bete
kenis toeneemt. Terwijllandelijk het aan
tal tuinbouwbedrijven daalde, kwamen er 

mee laten groeien met de melkproduktie. 
Door de produktiebeperkende maatrege
len krijgen de zuivelondernemingen min
der melk te verwerken. Zij zitten echter 
met een grote verwerkingscapaciteit. 
Deze onderbezetting brengt kosten met 
zich mee. Om de produktiecapaciteit 
afdoende te benutten koopt de zuivelin
dustrie melk van elders in, veelal In het 
nabije buitenland (België, West-Duits
land). 

tussen 1985 en 1987 in Noord-Brabant 13 
bedrijven bij. Ook het areaal glastuinbouw 
neemt toe. In 1987 was in Noord-Brabant 
725 hectare met glas bebouwd, 78 ha 
meer dan in 1985. Daarmee is Noord-Bra
bant de derde provincie voor de glastuin
bouw. Met een areaal van 15.300 ha open
grondgewassen Is zij na Noord-Holland de 
grootste vollegrondstuinbouwprovincie. 
De sterke positie van de tuinbouw is af te 
meten aan de omvang van de bedrijven. 
Qua produktie-omvang, uitgedrukt in 
s.b.e., zijn de tuinbouwbedrijven in 
Noord-Brabant gemiddeld de grootste van 
de binnen de land- en tuinbouw te onder
scheiden bedrijfstypen. 
De glastuinbouw is in Noord-Brabant 
geconcentreerd rond Breda, Tilburg, De 
Langstraat, Asten-Deurne en rond Bergen 
op Zoom. De overige tuinbouw is met 
name geconcentreerd in West-Brabant en 
rond Boekel en Oeffelt, Mierlo en Don
gen. Boomkwekerijen zijn geconcentreerd 
rond Zundert en Haaren. In bovenstaande 
gebieden kan veelal gesproken worden 
van (glas)tuinbouwcomplexen. Veel bedrij
ven die te maken hebben met de tuin
bouw zijn er vertegenwoordigd. De groei 
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die de tuinbouw doormaakt is dan ook 
deels te verklaren uit de voordelen van 
deze tuinbouwcomplexen. Zo ligt de vak
kennis, voorlichting en het voorzieningen
peil over het algemeen hoger dan elders, 
hetgeen de beroepsuitoefening ten goede 
komt. De aanwezigheid van grote 
(export}veilingen zoals in Breda en Veld
hoven is ook een belangrijke factor In dit 
geheel. Doordat de energiekosten in de 
glastuinbouw vrij hoog zijn, is het voor de 
tuinbouwer aantrekkelijk dat hij in 
Noord-Brabant gebruik kan maken van 
zgn. afvalwarmte van energiecentrales. Dit 
is warm water van energiecentrales in 
Geertruidenberg (de Amercentrale) en 
Helmond. Reeds 75 tuinbouwbedrijven in 
de regio's Breda en Helmond maken 
gebruik van deze afvalwarmte. 

Veilingen en lndustriihl_e verwerking 

Een groot deel van de tuinbouwproduk
ten vindt zijn afzet via de veilingen, een 
ander deel gaat naar de verwerkings-con-

5.A~RBOUW 

De akkerbouw is wat produktie betreft de 
kleinste agrarische sector in Noord-Bra
bant. In 1985 werd 11% van de Brabantse 
agrarische produktie geproduceerd door 
de akkerbouw. Landelijk gezien komt 
ongeveer eenzelfde percentage van de 
Nederlandse akkerbouwproduktie uit 
Noord-Brabant. Slechts 4% van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven in de provincie 
zijn akkerbouwbedrijven (774 stuks). De 
gemiddelde bedrijfsomvang van de akker
bouwbedrijven is te gering. Mede door 
deze kleine omvang, maar ook door 
dalende prijzen voor akkerbouwproduk
ten (prijspeil1987 was 7% lager t.o.v. prijs-

serven-industrie. Noord-Brabant kent vier 
veilingen, waarvan Breda met 60% van de 
provinciale veilingomzetten de grootste is. 
De veilingen betrekken hun aanbod voor 
het grootste deel uit de provincie zelf. 
Ongeveer de helft van de produkten 
wordt geëxporteerd, de rest gaat naar de 
binnenlandse groot- en detailhandel. In 
1987 bedroeg de vellingomzet 365 mil
joen gulden, wat een groei van 61% bete
kende ten opzichte van 1980. In 1985 
waren er ruim 2900 telers bij deze vier 
veilingen aangesloten. Dat de verwerken
de industrie in Noord-Brabant belangrijk is 
blijkt uit het feit dat zij bijna de helft van 
de totale Nederlandse hoeveelheid indus
triegroenten (545.000 ton) verwerkt. Een 
groot deel van de industriegroenten en -
fruit betrekt de verwerklngsindustrie 
direkt van de teler vla zgn. contractpro
duktie. Bijna de helft van de verwerkte 
hoeveelheid wordt geëxporteerd, waarbij 
West Duitsland veelal de eindbestemming 
is. 

peil1980), kent de akkerbouw een ver
slechterende rentabiliteit. Wat opper
vlakte betreft mag de akkerbouw zich 
groot noemen. Van het totaal oppervlakte 
cultuurgrond In Noord-Brabant werd in 
1988 45% (124.920 ha} bebouwd met 
akkerbouwgewassen. Meer dan de helft 
hiervan (68.954 ha) werd bebouwd met 
snijmaïs, een oppervlakte die in het laatste 
decenium enorm gestegen is. De snijmaïs 
en andere voedergewassen zijn veelal 
bestemd voor de veehouderij. Van het 
resterende areaal akkerbouwgewassen was 
o.a. 17.066 ha met granen, 14,259 ha met 
suikerbieten en 10.460 ha met consump-
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tie-aardappelen bebouwd. Ruim eenderde 
van de hectaren snijmals in Nederland ligt 
in Noord-Brabant. De akkerbouw (excl. 
snijmaïs) bevindt zich voornamelijk in 
West-Brabant en heeft daar een groot 
regionaal belang. Factoren als klimaat, 
grondsoort en historische akkerbouw
oriëntatie spelen een rol bij deze ver
deling. 

Afn_em~nde en vef!Verkggde industrie 

Als verwerkers van akkerbouwprodukten 
zijn voor Noord-Brabant van belang: de 
suikerindustrie, de consumptie-aardappel
verwerking en de afnemers van granen. 
De Nederlandse suikerindustrie wordt 
beheerst door twee ondernemingen, 
waarvan de coöperatieve tweederde van 
de Nederlandse produktie in handen 
heeft. De concentratie van de suikerindus
trie heeft te maken met historische ont
wikkelingen, de aanwezigheid van (zoet) 
reinigingswater en de gunstige ligging 
t.o.v. de producenten. De suikerbieten 
worden door de suikerindustrie opgehaald 
tijdens de zogenaamd bietencampagne, die 
loopt van september tot december. 
Ondanks fusies liggen de huidige overge
bleven suikerfabrieken, vanwege trans
portkosten in de concentratiegebieden. 
De band tussen bietenteler en suikerin
dustrie te sterk. Contracten, leverings-

3. VERWACHTINGEN 

plichten, verdeling van de quota, voorlich
ting en het leveren van bietenzaad verkla
ren dit. 
De band tussen akkerbouwer en aardap
pelverwerkende industrie is daarentegen 
minder sterk. Bij de aardappelverwerking 
heeft men niet te maken met een quota
systeem, zoals in de suikerteelt het geval 
is, maar wel met speculatiemogelijkheden 
op de termijnmarkt. Door de relatief lage 
transportkosten _en goede vervoersmoge
lijkheden is de aardappelverwerkende 
Industrie voor zijn vestigingsplaats niet 
gebonden aan de produktiegebieden. 
Pootaardappelen en fabrieksaardappelen 
spelen in Noord-Brabant nauwelijks een 
rol. 
Voor de graanverwerkende industrie geldt 
eveneens dat deze door de weinig hechte 
band tussen akkerbouwer en afnemer, en 
goede transport- en opslagmogelijkheden 
voor zijn vestigingsplaats niet gebonden is 
aan de produktiegebieden. Bovendien spe
len de opbrengsten uit graanverkopen een 
relatief onbetekende rol in het inkomen 
van de akkerbouw. De locatiekeuze van 
de graanafnemers wordt veelal bepaald 
door een goede bereikbaarheid over 
water van Rotterdam en Antwerpen. Ver
der Is Nederland ongeschikt voor de pro
duktie van harde baktarwe; de granen 
worden veelal verwerkt tot veevoer. 

3.1 . TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN DE. BRABANTSE. 
LAND- E.N TUINBOUW 
In het voorgaande is duidelijk geworden 
dat er in de land- en tuinbouw wezenlijke 
veranderingen gaande zijn. De overschot
ten van eindprodukten (melk, graan) en 

bijprodukten (mest) spelen daarin een 
belangrijke rol. Om de overschotten op te 
lossen worden voor een aantal produktie
beperkende maatregelen getroffen, bij-
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voorbeeld de melkquotering en de suiker
quotering. Deze maatregelen zijn veelal 
van tijdelijke aard. Met name in het licht 
van de vrije interne Europese markt van 
1992 staan de overheden, en met hen vele 
anderen, een meer marktgericht beleid 
voor. 
De agrariër gaat zich steeds meer als 
ondernemer manifesteren en zal zich 
meer moeten gaan richten op de markt. 
Lag het accent voorheen op produktie- en 
produktiviteitsverhoging, het produceren 
zal in de toekomst meer in het teken 
komen te staan van kostprijsverlaging, 
kwaliteitsverbetering en duurzaamheid. 
Onderwijs, onderzoek en voorlichting zul
len daarin een belangrijke rol blijven spe
len. Bovenstaande aspecten zullen voor de 
agrariër veelal ook aangrijpingspunten zijn 
om zijn inkomen op peil te houden c.q. te 
vergroten. 

Door het gebruik van informatietechnolo
gieën (bedrijfscomputer) kan de boer een 
beter inzicht krijgen in de bedrijfsstruc
tuur en de- kosten. Betere benutting van 
grond- en hulpstoffen zal in de toekomst 
veel aandacht krijgen. 

Door gebruik te maken van de mogelijk
heden van de biotechnologie zal de pro
duktiviteit van dieren en gewassen wor
den vergroot. Randvoorwaarde bij het 
toepassen van veel van deze technieken is 
dat zij vaak alleen rendabel zijn op grotere 
bedrijven. Veel agrariërs zullen daarom 
streven naar uitbreiding van hun bedrijf, 
ook om de eigen arbeid zo goed mogelijk 
in te kunnen zetten. Gevolg onder andere 
hiervan is dat in de komende jaren het 
aantal bedrijven zal verminderen en dat de 
overblijvende bedrijven in omvang zullen 
toenemen. 
Kwaliteitsverbetering zal niet alleen voor 

de eindprodukten gelden, maar ook voor 
het ondernemerschap van de agrariër en 
zijn bedrijfsvoering. De consument vraagt 
steeds meer om goede, verse en gezonde 
produkten. Hij bepaalt daarmee in grote 
mate wat de land- en tuinbouw moet gaan 
produceren. Ook het imago van Neder
land als kwaliteitsland speelt in verband 
met exportbelangen hier een grote rol. 
Van de agrarische ondernemer wordt ver
wacht dat hij de ontwikkelingen in de 
land-en tuinbouw kritisch volgt en hierop 
inspeelt. Hij zal de signalen vanuit de 
markt moeten opvangen en tijdig zijn 
bedrijfsvoering daaraan moeten aanpassen. 
Een dergelijk hoogwaardig vakmanschap 
kan niet zonder de hulp van een ontwik
keld apparaat van voorlichting, onderwijs 
en onderzoek. 
Aansluitend hierop zullen de methoden 
van produceren de komende jaren meer 
in de aandacht staan. De land- en tuin
bouw zal voorzichtiger en selectiever met 
grond- en hulpstoffen dienen om te gaan. 
Het gebruik van meststoffen en gewasbe
schermingsmiddelen zal aan beperkingen 
onderhevig worden. Ook aan het welzijn 
van dieren zal meer aandacht worden 
geschonken. Dit alles zal veranderingen in 
de bedrijfsvoering en de nodige investerin
gen met zich brengen. 
Het marktgerichte beleid en andere ont
wikkelingen hebben hun weerslag op de 
toeleverende, afnemende en verwerkende 
industrie. Zij zullen enerzijds signalen 
vanuit de markt moeten doorgeven aan de 
agrariër en anderszijds zullen zij zichzelf 
moeten aanpassen aan de veranderende 
land- en tuinbouw. 

Voor Noord-Brabant geldt dat de sterke 
punten benut moeten worden. De provin
cie kent een goed ondernemingsklimaat, 
een goede bedrijfsstructuur, en een goede 
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organisatiegraad en -structuur. Daarnaast 
heeft zij een gunstige ligging ten opzichte 
van de afzetgebieden en beschikt zij over 
een redelijke infrastructuur. Ook zijn veel 
toeleverende en verwerkende industrieën 
in Noord-Brabant aanwezig. De aanwezig-

heid van diverse onderwijsinstellingen is 
tenslotte voor de (toekomstige) agrarische 
ondernemer een belangrijke basis om op 
de komende ontwikkelingen te kunnen 
inspelen. 

3.2. KANSE.N E.N BE.DREIGINGE.N INTE.NSIE.VE. VE.E.HOUDERIJ 
De intensieve veehouderij heeft te maken 
met sterk gewijzigde omstandigheden. 
Een belangrijke rol daarbij spelen de invoe
ring van mest- en milieuwetten, in het bij
zonder de Wet Bodembescherming en de 
gewijzigde Meststoffenwet om de aanwen
ding en de produktie van mest aan banden 
te leggen. Uitbreiding en nieuwvestiging 
van intensieve veehouderijbedrijven wor
den hierdoor sterk ingeperkt. De produk
tiegroei die in voorgaande jaren plaats
vond wordt hiermee geremd. 
Vroeger gebruikte de boer de mest van 
zijn vee voor zijn eigen bouwland. Thans 
is die 'verhouding' uit zijn evenwicht: de 
hoeveelheid mest is op veel bedrijven vele 
malen groter dan op het eigen land kan 
worden aangewend voor de groei van de 
gewassen. De boer moet zijn mest dus 
elders afzetten. Het mestoverschot wordt 
bepaald aan de hand van een mestboek
houding. Dit gebeurt op basis van vastge
stelde fosfaatnormen per dier. 
Het totaal van alle in de mest aanwezige 
mineralen is bepalend voor de mate waar
in van "mestoverschot" sprake is. Het ligt 
dan ook in de verwachting dat er gewerkt 
gaat worden met een zogenaamde minera
len balans, waarbij alle inkomende (met 
name veevoer) en uitgaande (mest) mina
relen worden geregistreerd. 
Omdat er nog geen goede en betaalbare 
verwerkingstechnieken voor mest voor
handen zijn, zal de veehouderij de eerst-

komende jaren te maken hebben met 
hoge afzetkosten van mest. Daarnaast 
moet in veel gevallen geïnvesteerd wor
den in mestopslag- en transportvoorzie
ningen. 
De verzuring door ammoniakuitstoot in 
de lucht vanuit de mest is een ander groot 
probleem. Mestopslagplaatsen zullen goed 
afgedekt moeten worden en de mest zal 
straks direct ondergewerkt moeten wor
den in plaats van uitgereden, zoals nu het 
geval is. Daarnaast zal de uitstoot via de 
stallucht teruggebracht moeten gaan wor
den. 
De kostprijs per eenheid produkt zal hier
door hoger worden hetgeen de concur
rentiepositie van de Nederlandse intensie
ve veehouderij niet ten goede komt. Er 
ontstaat een drang tot uitbreiden van de 
bedrijfsomvang om zo de kosten voor de 
milieumaatregelen op te kunnen brengen. 
Deze uitbreiding is echter op dit moment 
niet mogelijk in het kader van de mest
wetgeving. De intensleve veehouderij 
krijgt ook te maken met weerstanden 
vanuit de samenleving tegen de intensieve 
manier van houden van vee. Ook via wet
telijke bepalingen krijgt het welzijn van de 
dieren meer aandacht. In samenhang hier
mee zien we thans een groeiende speci
fieke vraag naar zogenaamde scharrelpro
dukten ontstaan. Deze vraag zal meer 
gestructureerd onderzocht moeten wor
den dan thans het geval is. De intensieve 
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veehouderij dient meer te kijken naar wat 
de markt vraagt. Onder de veehouders 
heerst, mede als gevolg van de opgelegde 
beperkingen, een tendens naar het zoeken 
naar tweede produktietakken. Het ver
bouwen van akkerbouw- en tuinbouwge
wassen (naast snijmaïs) vindt meer ingang 
evenals het houden van andere diersoor
ten. Gevaar voor verzadiging van deze 
markten Is echter aanwezig. De intensieve 
veehouderij kan echter in het algemeen 
profiteren van de concentratievoordelen, 
zoals korte af- en aanvoerlijnen van pro
dukten en grondstoffen, concentratie van 
deskundigheld (voorlichting, gezondheids
zorg) en scholingsmogelijkheden. Een 
nadeel van deze concentratie is naast de 
genoemde mestoverschotten, een ver
hoogde infectiedrÛ'k. Ook de veevoeder
Industrie krijgt te maken met veranderin
gen. Door de mestwetgeving en de stabili
satie van de intensleve veehouderij, als
mede door een betere voederconversie 
zal ook het afzetvolume van mengvoeder 
niet veel meer stijgen. 
De veevoederindustrie kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het vermlnderen van 

de mestoverschotten door wijziging van 
de samenstelling van het veevoer. Het 
opengaan van de Europese grenzen kan 
grote gevolgen hebben voor de veevoe
derindustrie, wanneer er verschulving van 
de produktie in Europees verband 
optreedt. Ook als gevolg van de lagere 
graanprijzen kan de intensieve veehouderij 
zich in de toekomst verplaatsen naar die 
gebieden die goedkoper graan kunnen 
produceren. 
Slachterijen en vleeswarenindustrie zullen 
daarentegen wel kunnen profiteren van 
schaalvergroting door 1992. Integratie met 
bedrijfstakgenoten (horizontale Integratie) 
en met leveranciers en afnemers (vertikale 
integratie) lijken op nationaal en interna
tionaal niveau In het verschiet te liggen. 
Kwaliteit zal in deze branche nog belang
rijker worden. Naast het produceren van 
speciale, herkenbare produkten zal ook 
intensief aandacht dienen te worden 
geschonken aan de innerlijke kwaliteit van 
het vlees. Goede gezondheidszorg en 
hygiënische omstandigheden zijn van 
groot belang. 

~ . KANSE.N E.N BE.D~IGINGE.N ME.LKVE.E.HOUDE.RJJ 
Naar alle waarschijnlijkheld zal de melk
veehouderij de komende jaren beheerst 
blijven door de produktiebeperkende 
maatregelen middels de superheffing. Het 
landbouwbeleid staat een marktgerichter 
beleid voor: de prijs voor melk en melk
produkten zal meer door vraag en aanbod 
bepaald worden, waarbij kwaliteit een 
belangrijke factor zal zijn. Door de pro
duktiebeperkende maatregelen en door 
de verhoogde melkgift per koe zal de 
melkveestapel verder inkrimpen. Dit heeft 
voor veel melkveebedrijven grote conse-

quenties. De bedrijven komen met nog 
meer leegstand te zitten. Zij zullen om 
een optimale bezetting van de stalruimte 
te krijgen, proberen hun melkquota te 
vergroten. Dit gaat echter tegen relatief 
hoge prijzen, hetgeen een kostprijsverho
gend effect heeft. Om de leegstand tegen 
te gaan en het inkomen op peil te houden 
wordt mestvee gehouden of schakelt men 
over op andere dierlijke produktie. De 
inkomenspositie van de melkveehouders 
is na de invoering van de superheffing nog 
redelijk door de gedaalde krachtvoerprij-
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zen en de relatieve schaarste aan melk. 
Deze trend zal zich waarschijnlijk niet 
doorzetten wat z'n gevolgen heeft voor 
het inkomen. Andere factoren die het 
inkomen onder druk zetten, zijn de reeds 
genoemde hoge prijzen voor melkquota 
(en grond) en de verlaging van de 
opbrengstprijzen voor melk door o.a. ver
minderde interventiemogelijkheden. Ook 
noodzakelijke investeringen voor 
mestopslag_en mestinjectie zullen kost
prijsverhogend werken. Het inkomen van 
de melkveehouder kan veelal verbeterd 
worden door verbeterde graslandexploita
tie via o.a. tijdig vernieuwde inzaai, goede 
afwatering en optimalisering van de 
bemestingstoestand. Ook de voerbenut
ting kan verbeterd worden door o.a. auto
matische voerdosering. Andere technolo
gieën kunnen ook de kosten drukken c.q. 
de opbrengsten verhogen. VooFbeelden 
zijn informatietechologieën (bedrijfscom
puter) voor een goed inzicht in zowel de 
kostenstructuur van het bedrijf als in de 
externe (markt)informatie, en automatise
ring (melkrobot). Ook de biotechnologie 
zal naar verwachting in de melkveehoude
rij een grote rol gaan spelen. De melkpro
duktie per koe zal hierdoor (sterk) ver
groot worden, waardoor dezelfde hoe
veelheid melk door minder koeien gepro
duceerd zal kunnen worden. Voorwaarde 
is wel dat grote zorg besteed moet wor
den aan de voedersamenstelling alsmede 
dat het fokbeleid daarop afgestemd 
wordt. Voorbeelden van blotechnologieën 
zijn: embryosplitsing en -transplantatie, 
het selecteren van embryo's op geslacht, 
tochtigheidstesten en melkgiftstimule
rende stoffen (BST). 

De zuivelindustrie kampt, vooral in de 
winterperiode, met een tekort aan melk. 
Deze onderbezetting van de capaciteit van 

de melkfabrieken heeft gevolgen voor de 
werkgelegenheid en de zuivelproduktie, 
hetgeen een kostenverhogend effect voor 
de zuivelindustrie heeft. Dit zal zijn 
weerslag hebben op de prijs die aan de 
melkveehouderij uitbetaald wordt. Door 
de aankoop van melk van derden probeert 
de zulvelindustrie de onderbezetting te 
beperken en een forse daling van de afzet 
te voorkomen. Indien de superheffing zal 
blijven bestaan, zaLdeze ontwikkeling zich 
voortzetten en zal er produktiecapaciteit 
worden afgebouwd. Daarnaast wordt er 
met name door de Brabantse zuivelindu
strie geïnvesteerd in produktontwikkeling 
van niet alleen voedingsmiddelen. Men zal 
proberen een zo hoog mogelijke toege
voegde waarde te realiseren op de verwer
king van de grondstof melk. Er zal reke
ning moeten worden gehouden met de 
komst van de zogenaamde zuivelvervan
gers. Door het vervallen van een aantal 
juridische beperkingen, zal het toegestaan 
zijn mengsels van zuivel en melkvreemde 
eiwitten en vetten te produceren. Een 
melkprijs, die door de superheffing min of 
meer kunstmatig wordt hoog gehouden, 
stimuleert een dergelijke produktie. 
Vanuit met name de zuivelindustrie wordt 
de voorwaarde gesteld van een goede eti
kettering, zodat de consument weet wat 
echte zuivel is. 
Op de grote Europese markt zijn de hui
dige zuivelindustrieën relatief klein. 
Samenwerking van de Brabantse vestigin
gen met o.a. Belgische en Westduitse 
melkfabrieken zullen waarschijnlijk en 
noodzakelijk zijn. 
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1. KANSE.N E.N BE.D~IGINGE.N TUINBOUW 
In de beschrijving kwamen veelal de sterke 
punten naar voren die de groei van de 
Brabantse tuinbouw mogelijk maakten. De 
genoemde oppervlaktevergroting van 
tuinbouwbedrijven en de omschakeling 
vanuit andere produktiesectoren hebben 
tot gevolg dat de produktie toeneemt. De 
prijzen zullen daardoor onder druk 
komen te staan. Een goede bedrijfs-en 
afzetstructuur zijn noodzakelijk om de 
verwachte druk op de prijzen op te kun
nen vangen. De glastuinder zal zijn assorti
ment moeten verbreden. Daarnaast zal de 
nadruk moeten komen liggen op kwali
teitsverbetering (versheid). In samenhang 
hiermee zal de tuinder het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en meststof
fen dienen te verminderen. Bij de steeds 
meer toegepaste substraatteelt blijft na 
enkele keren steenwol als reststof over. In 
vele gevallen heeft de tuinder geen ade
quate afvoermogelijkheden voor zowel 
deze steenwol als voor resten gewasbe
schermingsmiddelen. Hiernaar wordt ech
ter onderzoek verricht. De tuinbouw 
bestaat uit verschillende produktiesecto
ren. De concentratievoordelen doen zich 
niet in alle produktiesectoren voor. Voor 
bepaalde tuinbouwgebieden geldt dat het 
opleidingsniveau van de tuinder nog niet 
optimaal is. Verder is een belangrijk deel 
van de tuinbouwbedrijven gelegen in 
gebieden waar de externe produktiefacto
ren verbetering behoeven. 

Enige activiteiten om met name boven
staande knelpunten op te lossen zijn: 
- bevordering van tuinbouwconcentraties 

met de daarbij behorende dienstverle
nende bedrijven en service instellingen 
(complexvorming) 

- uitbreiding van de benutting van de zgn. 

Amerwarmte (afvalwarmte) 
- realisatie van een goed gespreid tuin

bouwonderwijs 
- het wegnemen van diverse knelpunten 

o.a. op het gebied van informatiestro
men, afvalverwerking. 

De afzetstructuur kan verbeterd worden 
door concentratie van tuinbouwveilingen. 
Een samengaan tussen de vier Brabantse 
veilingen lijkt echter uitgesloten. Veldho
ven oriënteert zich op de veiling te Grub
benvorst in Limburg en Breda op veilingen 
In Zuid Holland en Utrecht. Daarnaast zijn 
er nog twee kleinere veilingen in Drunen 
en Bergen op Zoom. Het televeilen, wat 
door de relatief hoge kosten alleen renda
bel is bij grote omzetten, zal de situatie 
voor de kleinere veilingen niet vereenvou
digen. De positie van de handel en de ver
werkende Industrie komt o.a. door gro
tere concentraties van afnemers onder 
druk te staan. Op de binnen- en buiten
landse markten Is er een hevige concur
rentie. De concentratie bij grootwinkelbe
drijven neemt, zeker na 1992, nog toe, 
wat de concurrentie tussen de groente- en 
fruitverwerkende industrie doet toene
men. De interne markt brengt echter ook 
met zich mee dat het gemakkelijker wordt 
zich op de buitenlandse markt te begeven. 
Veel voorschriften zullen in de Europese 
landen gelijk gesteld worden. En vele tech
nische handelsbelemmeringen zullen ver
dwijnen. 
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3.5. KANSE.N E.N SEDRE.IGINGEN A~RSOUW 
De akkerbouw kent een aantal negatieve 
ontwikkelingen waarbij de overschotten 
de hoofdkern vormen. De overproduktie 
van met name graan op EG-niveau zet via 
lagere opbrengstprijzen de Inkomens 
onder druk. Om het inkomen op peil te 
houden zijn er een aantal mogelijkheden. 
Als eerste door vergroting van het bedrijf. 
De kostprijs kan worden verlaagd door 
betere capaciteitsbenutting van de aanwe
zige machines en door mlnder gebruik van 
hulpstoffen (extensivering). Een deel van 
de akkerbouwers zal zich gaan toeleggen 
op (kennis)intensieve teelten, hetgeen 
veelal een gedeeltelijke omschakeling naar 
tuinbouwmatige teelten inhoudt. Het 
gevaar van dalende prijzen voor deze 
gewassen is echter reëel aanwezig. Het 
Inkomen kan ook op peil worden gehou
den door zelf meer waarde aan het pro
dukt toe te voegen. Dit kan via sorteren 
en verpakken door de akkerbouwer, maar 
ook via kwaliteitsverbetering van het pro
dukt. Een uitbetalingsprljs naar kwaliteit 
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Auteur: K Mathijsen 

De sector recreatie en toerisme 
1. INLEIDING 

De sector recreatie en toerisme is een groeiende bedrijfstak. Een groot aantal 
sectoren, instellingen, bedrijven en overheden z:ijn gebaat bij een voort-
gaande groei. 
Dit biedt mogelijkheden voor toenemende werkgelegenheid en voor goed 
renderende ondernemingen, alsmede inkomsten voor de verschillende over
heden. 
Sinds het begin van de jaren tachtig ontwikkelt het toerisme z:ich in een 
gestaag opgaande lijn. De ontwikkeling van z:owel het binnenland als het inko
mend toerisme is de laatste jaren goed geweest. 
Uit de meest recente gegevens blijkt, dat de Nederlandse en buitenlandse 
toeristen in 1987 circa f 30 miljard in ons land besteed hebben. Dat is 12 % 
van de consumptieve bestedingen. De werkgelegenheid wordt geschat op 6% 
van de werkgelegenheid in bedrijven. (240.000 volledige arbeidsplaatsen). 
In 1979 was de schatting 200.000 of 5% van de werkgelegenheid in bedrijven. 
Na 1992 wordt het reiz:en binnen de EG vergemakkelijkt. Dit z:al samen met 
de toenemende mobiliteit leiden tot een groei van het toerisme. Buiten 
Nederland is er een toenemende aandacht voor de bevordering van het toe
risme waarneembaar. 
Van een vanzelfsprekende toeristisch-recreatieve groei voor Nederland is 
dan ook geen sprake. De concurrentie neemt toe. Het toeristisch-recreatief 
bedrijfsleven en de overheden moeten hun inspanningen intensiveren en bun
delen om de voor allen z:o belangrijke groei in de sector vast te kunnen hou
den en om het marktaandeel in Europa op gelijk niveau te houden c.q. uit te 
bouwen. 

2. HET PROFIEL VAN RECREATIE EN TOERISME 

2. 1. INLEIDING 
Toerisme en recreatie zijn vormen van 
vrijetijdsbesteding bulten de eigen woning 
of tuin. Dit vrijetijdsgedrag gaat gepaard 
met reizen. Ook het reisgedrag van de 
buitenlandse toerist wordt er toe gere
kend. 
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Het CBS maakt onderscheid in drie typen 
toerlstisch-recreatiefged rag: 
- dagrecreatie 
- korte verblijfsrecreatle (1-3 overnachtin-

gen); 
- lange verblijfsrecreatie (4 of meer over-



nachtingen). 
Tot de toeristisch-recreatieve sector wor
den de volgende categorieën bedrijven 
gerekend: 
-dagrecreatie: 

* attractieparken; 
* flets-, boot-, huifkarverhuurbedrijven; 
* bedrijven die rondritten, rondvaarten 

en rondvluchten verzorgen; 
*casino's; 

- verblijfsrecreatie: 
*de hotellerie; 
*de kampeer- en bungalowbedrijven; 
• de jachthavens; 
• groepsaccommodatie. 

Daarnaast zijn er de evenementen, de 
markten en braderieën, de corso's, de gil
dendagen, de kermis en het carnaval. Dit 

2. 1 .1. De Toeristisch-recreatieve vraag 
De groeilijn in het vakantiegedrag tussen 
het midden van de jaren zestig en het 
midden van de Jaren zeventig lijkt 
opnieuw te zijn hervat: tussen 1983 en 
1988 Is de deelname aan de vakanties toe
genomen van 61,7% tot 74,1%. 
De groei was het sterkst in de korte 
vakanties: in 1983 nog 17,9% en in 1988 
29,2%. 
Het gemiddelde aantal vakanties per 
vakantieganger neemt tussen 1985 (1, 99) 
en 1988 (2,44) toe. 
Het aandeel van de buitenlandse vakanties 
in het totaal aantal vakanties stijgt van 52% 
In 1983 naar 58% in 1988. 
Ook bij de dagrecreatie is er sprake van 
groei. 
Deze groei doet zich overwegend voor 
onder de incidentele bezoekersgroep. 
Het bezoekerspercentage van attractie
punten is tussen 1979 en 1987 gelijk geble
ven (51%). 

zijn meestal jaarlijks terugkerende activi
teiten die over het algemeen weinig inves
teringen vragen, maar een hoog rende
ment kennen. 
De overheid maakt een onderscheid tus
sen recreatie en toerisme. 
Het recreatiebeleid wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd door het Ministerie van Land
bouw en Visserij. 
Dit beleid heeft o.a. tot doel het tekort in 
recreatievoorzieningen voor de Nederlan
ders op te heffen. Het toerismebeleid is 
een aangelegenheid van het Ministerie van 
Economische Zaken en richt zich op de 
commerciele aspecten van het inkomend 
toerisme en de recreatie. Het tekort op 
de verkeersbalans vormt o.a. de aanzet 
tot het toerismebeleid. 

De bezoekerspercentages van de recrea
tiegebieden, de bos- en heidelandschap
pen, de kustgebieden, de kleinschalige 
landbouwgebieden, de monumenten en 
de dorpen en steden zijn gestegen met 
gemiddeld 4% (S.C.R. 1988). 

De gemiddelde bestedingen per vakantie
ganger zijn m.n. voor de lange buiten
landse vakantie sterk gestegen (1983: f 
880; 1988: f 1.035). 
De binnenlandse vakantiebestedingen 
voor zowel de korte als de lange vakantie 
zijn gedaald. 

Het inkomend toerisme. 
Na een jarenlange toename van 1985 stabi
liseerde het Inkomend toerisme zich in 
1986. De gemiddelde verblijfsduur van de 
buitenlandse toeristen was in 1986 wel 
langer dan in 1985. De pensions werden in 
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1986 beter bezocht door buitenlanders 
dan in de voorgaande jaren. Ook de kam
peer- en bungalowbedrijven ontvingen In 
1986 meer buitenlanders dan ooit te 
voren. Het aantal hotelovernachtingen sta
biliseerde in 1987. 
De meeste buitenlandse toeristen brach
ten de vakantie door in de volgende toe
ristengebieden: de Noordzeebadplaatsen, 
de 4 grote steden, het Deltagebied, de 
Waddeneilanden, Oost-Brabant, Noord
en Midden-Limburg. 
De Noordzeekust, de watersport- en de 
natuurgebieden zijn gebieden waar men 
kampeert, het hotelgebruik concentreert 

2. f .2. Toekomstverkenningen 
De toekomstige vraag naar verblijfsrecrea
tie wordt beïnvloed door een aantal maat
schappelijke o_ntwikkeJingen. 
De demografische veranderingen zullen 
ertoe leiden dat het percentage ouderen 
in de bevolking toeneemt (de vergrijzing) 
en de percentage jongeren afneemt (ont
groening). 
Het totaal aantal huishoudens zal groeien; 
vooral de een- en tweepersoonshuishou
dens. 
Belangrijke sociaal-culturele veranderingen 
zijn de individualisering, de emancipatie en 
het hogere opleidingsniveau. 
Op sociaal-economisch gebied zijn de 
werkloosheid, de vele vormen van arbeid
stijdverkorting en de denivellering van de 
inkomens van invloed op de vraag. 
Welke invloed hebben deze ontwikkelin
gen op het vakantiegedrag. 
De meeste ontwikkelingen hebben een 
positieve invloed op zowel de vakantie
participatie als de frequentie. 
De "ouderen van straks" (de vergrijzing) 
zullen vaker en meer met vakantie gaan 
dan de huidige generatle ouderen. 

zich in de steden. 
Het merendeel van het inkomend toe
risme is afkomstig uit West-Duitsland, Bel
gië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten 
en Frankrijk. 
De belangrijkste bezoeksmetleven voor 
de buitenlandse toerist zijn het landschap, 
de kust en het strand, de vriendelijke 
mensen en de sfeer, de musea, de monu
menten en de steden. 
He~ NBT meent dat een groei van het 
inkomend toerisme met 3% voor Neder
land haalbaar moet zijn. Maar dan moet 
het toeristisch beleid wel géintensiveerd 
worden. 

De combinatie van met name de kleinere 
huishoudens, het hogere opleidingsniveau, 
de toename van de groep tweeverdieners 
en de groei van de groep met een boven
modaal inkomen zalleiden tot een grotere 
en frequentere deelname van een groot 
aantal Nederlanders aan lange en korte 
vakanties. 
De arbeidstijdverkorting en de individuele 
arbeidspatronen zullen de mogelijkheden 
op deelname aan verblijfsrecreatle vergro
ten. 
Voor de huishoudens met een laag inko
men en voor de groep werklozen zal het 
echter steeds moeilijker worden deel te 
blijven nemen aan de verblijfsrecrreatie, 
maar toch is te verwachten dat per saldo 
een groter deel van de Nederlanders zal 
gaan deelnemen aan de verblijfsrecreatie 
en dat ook met een grotere intensiteit zal 
gaan doen dan nu het geval is. 
De trend in toename van het aantal korte 
vakanties zal zich waarschijnlijk voortzet
ten. 
De meeste ontwikkelingen wijzen op een 
toenemende keus voor het buitenland als 
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het gaat om de lange vakantie. 
Voor de tweede of volgende korte vakan
tie ligt Nederland beter in de markt. Maar 
de toenemende mobiliteit maakt een bui
tenlandse vakantiebestemming ook voor 
de korte vakantie aantrekkelijk. Dit geldt 
ook voor de inkomende toeristen uit 
Duitsland en België. 
Het NBT verwacht voor de komende 3 à 
5 jaar een jaarlijkse groei van 5% in de 
korte vakanties en van 2,1% in de lange 
vakanties (samen een groei van 3,5%). 

Wat is de invloed van de maatschappelijke 
ontwikkelingen op de vakantiebestedin
gen? 
Voor de huishoudens met een of twee 
inkomens zal de bestedingsruimte voor de 
lange en de korte vakantie groter worden. 
Voor de groep uitkeringsgerechtigden zal 
dit niet het geval zijn. 
De eerste ontwikkeling zal leiden tot een 
toename van de nationale vakantiebeste
dingen. Deze groei zal tot uiting komen in 
de vraag naar luxere vakanties en duur
dere langere vakanties. De vakantiebeste
dingen per vakantie zullen toenemen en 
de vraag naar korte vakanties zal stijgen. 

De maatschappelijke ontwikkelingen heb
ben niet alleen invloed op de omvang van 
de vraag en op de bestedingen, maar ook 
op de samenstelling van de vraag. 
Door de ontgroelning zal de vraag naar 
voorzieningen welke populair zijn bij 
gezinnen afnemen (stacaravans en vaste 
stand-plaatsen). 
De toekomstige ouderen hebben veelal 
een vakantie-traditie, zullen meer gaan 
deelnemen aan actieve en educatieve vor
men van recreatie en zij zullen vaker een 
vakantiebestemming in het buitenland kie
zen. 
De voortgaande individualisering zalleiden 

tot een meer gedifferentieerd vakantiege
drag. 
De vakantie kan verschillende betekenis
sen hebben: nieuwe dingen ontdekken, of 
zoeken wat men In het dagelijkse leven te 
kort komt, of het uiting geven aan een 
bepaald zelfbeeld, of het vertrouwde 
bekende zoeken. Vakanties zullen daarom 
steeds meer met gelijkgestemden doorge
bracht worden met mensen die een zelfde 
betekenis aan de vakantie hechten. 
De vakantie-consument zal steeds meer 
zelf uitmaken wat hij wil, de wensen zul
len ook steeds sneller wisselen. 
De consument wordt mondiger en kriti
scher; er wordt bewuster gekozen voor 
meer kwaliteit in relatie tot de prijs. De 
informatiebehoefte bij de consument 
neemt toe. 
De consument laat zich de wet niet voor
schrijven door de aanbieder. Het aantal 
"doe-het-zelvers", mensen die zelf hun 
vakantie regelen omdat ze zulke specifieke 
wensen hebben, is groot. 
De hogere inkomens zullen de korte 
vakantie in Nederland in kwalitatief hoog
waardige bungalows of hotels willen door
brengen. 
De lagere inkomens zullen de steeds stij
gende kosten voor de verblijfsrecreatie 
niet meer kunnen opbrengen en hun 
vakantiegedrag moeten aanpassen of hele
maal van vakantie afzien. Deze ontwikke
ling zal tot uiting komen in een teruglo
pende vraag naar vaste standplaatsen. 
De genoemde maatschappelijke ontwikke
lingen hebben ook hun uitwerking op de 
deelname aan de dagrecreatie. 
Vanuit de optiek, dat "vrije tijd geld kost" 
en dat vele huishoudens gemiddeld lagere 
besteedbare inkomens hebben, zullen 
grote groepen zich gaan richten op recrea
tieve activiteiten die weinig of geen geld 
kosten. 
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Ook de demografische ontwikkelingen 
zullen leiden tot een toename In niet
commerciële recreatieve activiteiten, zoals 
fietsen en wandelen. 
Dit betekent dat de groei In de vraag naar 
dagtochten gelijke tred zal houden met de 
bevolkingsgroei. En dat de attractiepunten 
met een accent op ontspanning en ver
maak rekening moeten houden met een 
stagnerende markt. Musea en meer op 
educatie gerichte parken kunnen op meer 
belangstelling rekenen. 
Bij de waterrecreatie zal de belangstelling 
voor het plankzeilen en de pleziervaart 
maar langzaam toenemen als gevolg van de 
demografische ontwikkelingen. 
De sportvisserij zou rekening kunnen hou
den met een groeiende belangstelling, 
omdat het een relatief goedkope activiteit 
is. Er is nu sprake van stagnatie. 

Voor het inkomend toerisme is het zeer 
ingewikkeld concrete voorspellingen te 
doen. Er zijn teveel algemene en speci
fieke factoren die een positieve ontwikke
ling kunnen bedreigen. 
Het toeristisch bedrijfsleven verwacht 
voor de komende tien jaren een jaarlijkse 
groei van 2,8%. Deze groei komt alleen 
tot stand als het bedrijfsleven, de overheid 
en de intermediairs de kansen en de ont
wikkelingen in de vraag weten te benut
ten. 
Dus aansluiten bij de vraag naar goede 
informatie, persoonlijke adviezen, een 
gedifferentieerd aanbod voor de verschil
lende doelgroepen, leveren van kwaliteit, 
zorgen voor directe boekingsmogelijkhe
den en een breed scala van recreatieve 
mogelijkheden. 

2.2. HET TOERISTISCH EN RECREAnEF AANBOD. 

2.2.1. Inleiding 
Vanaf het midden van de jaren zestig 
wordt vakantie een haalbaar en bereikbaar 
recht voor allen. Dit massatoerisme richt 
zich in toenemende mate op het buiten
land. Het tekort op de verkeersbalans 

2.2.2. De Overheid 
De eerste Nota Toeristenbeleid (1979) 
van het Ministerie van Economische Zaken 
is de aanzet tot de noodzakelijke verande
ringen. Het doel van het beleid is het toe
ristisch-recreatief aanbod te verbeteren en 
te verruimen om zo de uitgaande toeris
tenstroom om te buigen. 
De overheld geeft wel te kennen dat ze 
hierbij een terughoudende rol wenst te 
spelen. Zowel ten aanzien van de voorzie
ningen die traditioneel door de marktsec-

groeit daardoor sterk. Daarnaast blijven 
vele door de overheid geplande en Inge
richte recreatiegebieden onderbenut. Ver
andering In beleid van zowel de overheid 
als het bedrijfsleven is noodzakelijk. 

tor verzorgd worden, als bij voorzienin
gen waar de afbakening van de invloeds
sferen nog niet duidelijk is (b.v. jachtha
vens en kampeeraccommodaties). 
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In de periode 1980-1984 is de overheids
steun (subsidies) nadrukkelijk gericht op 
de verbetering van de toeristische accom
modaties. Na 1985 wordt deze gerichte 
steun beëindigd. 
De overheidssteun vindt vanaf dat 
moment plaats via b.v. de investeringspre-



mieregeling, de regeling bijzondere finan
ciering of de kredietbeschikking midden
en kleinbedrijf. Gerichte steun blijft 
bestaan voor de promotie van het toe
risme en de verbetering van de informa
tieve en bemiddelende diensten in de toe
ristisch-recreatieve sector (ANWB en 
NBT). Bovendien blijven er gerichte steun
maatregelen voor de uitvoering van pro
jecten in het kader van de Toeristisch-Re
creatieve OntwikkelingsPlannen van de 
provincies. Hierbij gaat het om subsidiebij
dragen aan de bekostiging van infrastruc
turele werken. Ten behoeve van deze 
voorzieningen worden er beleidsinspan
ningen voor toerisme (Economische 
Zaken) en recreatie (Landbouw en Visse
rij) sterker op elkaar afgestemd. 
In de nieuwe Nota Toeristenbeleid (1989) 
wordt de economische kant van de combi
natie toerisme en recreatie duidelijker 
gemaakt. 
Het overheidsbeleid voor de openlucht
recreatie heeft zich rond twee soorten 
overheidsbemoeienis ontwikkeld. 
De eerste vorm van interventie is gericht 
op de ruimtelijke planning, de inrichting 
en het beheer van recreaetieve voorzie
ningen. Hiervoor stelt het Ministerie van 
Landbouw en Visserij de Rijksmeerjaren
plannen Openluchtrecreatie en Toerisme 
op. Deze plannen zijn gericht op het 
opheffen van tekorten in dagrecreatieve 
voorzieningen. Bij het verwezenlijken van 
deze taakstelling gaat het o.a. om T oeris
tisch-Recreatieve AandachtsGebieden. 
Deze TRAG's vormen een verzameling 
verschillend geaarde gebieden, o.a. de 
nationale landschappen. 
De overheid wil in deze gebieden de kwa
liteit van het recreatiemilieu verbeteren 
door gerichte aandacht voor een goede 
dagrecreatieve infrastructuur of via stimu
lering van het recreatief medegebruik. De 

financiële middelen voor de uitvoering van 
de maatregelen dienen van de rijksover
heid, de lokale overheden en de recreatie
ondernemers te komen. Bij de uitvoering 
van het recreatiebeleid gaat de publiek-pri
vate-samenwerkingsformule langzaam 
maar zeker een belangrijkere rol spelen. 
De ministeries van Economische Zaken en 
Landbouw en Visserij zullen gezamenlijk 
projecten, die grensoverschrijdend zijn 
(tussen gemeenten en provincies en tus
sen recreatieve en toeristische voorzienin
gen) en een grotere toeristisch-recreatieve 
meerwaarde aan een regio geven, met 
voorrang subsidiëren. 
De tweede interventie is de aanmoediging 
van initiatieven door instellingen, die een 
verantwoord geacht recreatiegedrag prak
tiseren. In de Nota Recreantenbeleid 
(1986) worden de beleidsvoornemens, die 
aansluiten bij deze interventie, verwoord. 
Belangrijk in dit beleid zijn het streven 
naar een verscheidenheid aan recreatieve 
mogelijkheden voor specifieke groepen, 
de zorg voor de kwaliteit van het milieu 
en van het recreatief aanbod, de voorlich
ting en de educatie met betrekking tot het 
recreatiegedrag en de betaaibaarheid van 
de voorzieningen. 
De overheid streeft ernaar om de gesubsi
dieerde recreatiegebieden, bossen, natuur
terreinen en stranden "in overwegende 
mate" gratis te kunnen blijven openstel
len. Dit geldt ook voor de z.g. recreatieve 
basisvoorzieningen (fiets-, wandel- en rui
terpaden, speel- en ligweiden). 
Aanvulling hierop met meer specifieke 
dienstverlening is een taak voor het parti
culier initiatief. 

De Provincie. 
Naar aanleiding van de Nota Toeristenbe
leid (1979) hebben de provincies in het 
begin van de jaren tachtig de Toeristisch-
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recreatieve OntwikkelingsPlannen vastge
steld. 

· De provincies willen het toeristisch-re
creatief produkt verbeteren en verrui
men. De investeringen in de toeristisch
recreatieve sector zullen nieuwe werkge
legenheid scheppen en de inkomsten in 
het toeristisch-recreatief bedrijfsleven 
doen toenemen. De algehele economische 
structuur van de provincie zal erdoor ver
sterkt worden. 
De TROP's bestaan uit drie rapporten: 
- een inventarisatie van het toeristisch-rec

reatief produkt; 
- een visie op de ontwikkeling; 
- een actieprogramma, waarin de invloed 

op de economie, het milieu, het natuur-

2.2.3. De Toeristisch-recreatieve sector 
Het merendeel van de toeristisch-recrea
tieve bedrijven is kleinschalig; arbeidsin~ 
tensief en behoort tot het midden- en 
kleinbedrijf. 
Tot het grootbedrijf behoren de attractie
parken en de grote hotel- en motel ketens. 
De economische situatie van de bedrijven 
wordt sterk bepaald door de mate waarin 
ze afhankelijk zijn van de seizoens-en 
weersgebonden binnenlandse verblijfs- en 
dagrecreatie. 
In de Randstad is de internationale hotel
sector goed ontwikkeld, omdat het inko
mend toerisme daar geconcentreerd is. 
Dit toerisme is ook beter over het jaar 
verspreid. 
De ondernemers van de dagattractiepar
ken hebben te maken met marktverzadi
gingsverschijnselen. Het relatief hoge 
lnvesteringsniveau van de laatste jaren in 
nieuwe meer spectaculaire attracties heeft 
niettemin bijgedragen aan de verbetering 
van de exploitatieresultaten. 
De kleine en mlddelgrote bedrijven zijn 
nogal afhankelijk van de binnenlandse 

en cultuurlandschap en de leefbaarheid 
beschreven wordt. 

De TROP's vormen het toetsingskader 
voor de projecten welke door de lokale 
overheden en het bedrijfsleven aangedra
gen worden. 
Het TROP is een beleidsinstrument waar
mee op basis van de analyse van vraag en 
aanbod in een bepaalde regio keuzen 
gemaakt kunnen worden uit markten en 
produkten om zo tot produkt-marktcom
binaties te komen. Hierdoor Is gerichte 
promotie mogelijk. Tevens maakt inzicht 
in de produkt-marktcombinatie duidelijk 
waar en hoe het toeristisch-recreatief pro
dukt verbeterd en uitgebreid kan worden. 

markt. Het rendement van de bedrijven 
kan· nög·verbeterd worden· en· de investe
ringsmogelijkheden kunnen uitgebreid 
worden, wanneer de bedrijven meer 
Inspelen op de ontwikkelingen in de 
markt. 
De visie op de marktontwikkelingen, zoals 
verwoord in het TROP, kan een leidraad 
vormen voor de verbetering van het ren
dement en de investeringsmogelijkheden. 
In afwachting van de rendementsverbete
ring en de verbetering van het manage
ment nemen de banken en beleggings
maatschappijen een min of meer voorzich
tige houding aan m.b.t. kredietverlening 
en investeringen in de toeristisch-recrea
tieve bedrijven. 
Daarnaast is door het grote aantal TROP's 
(ontwikkeld door de diverse provincies) 
het aantal projecten toegenomen en is de 
concurrentie sterker geworden. Het risico 
dat projecten mislukken is vergroot. 
De overheid heeft te weinig geldmiddelen 
beschikbaar om de nodige publieke inves
teringen te kunnen doen. Deze publieke 
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geldmiddelen zijn voor een deel nodig om 
particuliere investeringen mogelijk te 
maken als gevolg van hun voorwaarden
scheppende karakter. 

2.2.4. Oplossingen 
De uitvoering van de TROP's staat onder 
druk door gebrek aan Investeringen door 
het bedrijfsleven en de overheid en door 
de geringe medewerking van de lokale 
overheden. 
Daarom hebben ondernemers in o.a. Mid
den-Brabant zelf een actieplan opgesteld, 
waarin ze te kennen geven dat zij vla 
samenwerking projecten willen realiseren. 
Dit biedt financiers wat meer zekerheid 
over de Investeringen. 
De overheid heeft het BRO van Heeswijk 
B.V. de opdracht gegeven te onderzoeken 
welke mogelijkheden de overheid heeft 
om de toeristisch-recreatieve potenties 
van een regio verder te ontwikkelen. 
Dit bureau heeft hiertoe een model ont
wikkeld, "Sturingsmechanisme,voor toeri
stisch-recreatieve potenties". / 
In dit kader worden drie sturihgselemen-
ten onderscheiden: / 

I 

-de omgevingsfactoren, zoals het land-
schap, het milieu, de Infrastructuur en de 

ruimtelijke mogelijkheden; 
- de financlerlngsstructuur, het manage-

ment en de arbeidsmarkt; 
- de organisatie en de promotie. 
Deze drie besturingselementen béinvloe
den of vormen samen het produktiemi
lieu. De mate van stuurbaarheld is afhan
kelijk van de samenwerking tussen de 
overheid en het bedrijfsleven enerzijds en 
tussen de overheden onderling anderzijds. 
Volgens de onderzoekers zijn de mogelijk
heden voor het rijk tot vergroting van de 
stuurbaarheld beperkt en voornamelijk 
Indirect (via ruimtelijk beleid en subsidie
en investerlngsregellngen). De provincie 
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Daar komt nog bij dat de fokale overhe
den via bestemmingsplan-procedures en 
vergunningenbeleid de particuliere initia
tieven tegen kunnen houden. 

en de lokale overheden hebben een cen
trale plaats in het sturingsmechanisme. 
Om de toeristisch-recreatieve potenties 
van een regio effectief te kunnen sturen, 
zijn een duidelijke beleidsvlsie, een 
beleidsplan en een uitvoeringsprogramma 
een vereiste. Het is de taak van de provin
cie en de lokale overheid een dergelijk 
beleid te formuleren. 
Noodzakelijk daarbij is een geïntegreerde 
aanpak van toerisme en recreatie met alle 
andere beleidssectoren (een integraal 
beleid). Bij een dergelijk beleid is coördina
tie van groot belang. Hier is ook een taak 
weggelegd voor de overheid. 
Een echte sturing is niet de taak van de 
overheid. Van belang is het voorwaarden
scheppende beleid met betrekking tot de 
omgevingsfactoren, zoals de bescherming 
van het landschap en het milieu, de uit
voering en het onderhoud van infrastruc
turele voorzieningen (fiets-, wandel- en 
ruiterpaden), de aanleg en het beheer van 
recreatieve voorzieningen en het geven 
van een volwaardige en expliciete plaats 
aan recreatie en toerisme in het ruimtelijk 
beleid. 
De samenwerking tussen de overheid en 
het bedrijfsleven bij het ontwikkelen, het 
uitvoeren en het coördineren van toeris
tisch-recreatieve ontwikkelingsplannen 
vraagt om een duidelijke taakverdeling en 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de realisering van de doelen. En voor 
de realisering van grootschalige initiatieven 
is gezamenlijke ontwikkeling en financle
ring door de overheid en het bedrijfsleven 
een noodzaak (publiek-private samenwer-



king). De overheid heeft de zorg voor de 
interne promotie. Om de toeristisch-re
creatieve ontwikkelingsplannen te kunnen 
uitvoeren, is een maatschappelijk draag
vlak nodig. Het toerisme en de recreatie 
moeten erkend en gewaardeerd worden 
als bron van werkgelege~heid en inkom
sten voor de lokale bevolking. Toeristische 
en recreatieve voorzieningen kunnen voor 

de bevolking nogal wat overlast beteke
nen. 
Voor een optimale en doelgerichte ont
wikkeling van het toerisme en de recreatie 
Is de bedrijfstak zelf verantwoordelijk. De 
Initiatieven daartoe moeten door de sec
tor zelf ontplooid worden. De onderzoe-

kers onderscheiden twee tendensen, die 
wijzen op veranderingen in het onderne
merschap: meer professionalisering en een 
meer marktgerichte aanpak. De verster
king van het ondernemerschap betekent 
ook een duidelijker profilering naar de 
banken en beleggingsmaatschappijen. 
Gunstig voor de optimalisering van de 
bedrijfsresultaten zijn ook de samenwer
kingsverbanden bij het ontwikkelen en 
het uitvoeren van plannen en bij de-bun
deling van de promotie. 
En een goede promotie vraagt om een 
duidelijke taakverdeling tussen NBT, de 
VVV's en het bedrijfsleven. 

3. RECREATIE EN TOERISME IN NOORD-BRABANT 
3.1. HET PROVINCIAAL BELEID. 

In het Meerjaren Programma Recreatie en 
het TROP van 1986 geeft de provincie aan 
welke de doelstellingen zijn van het 
beleid. 
Gestreefd wordt naar een versterking van 
de toeristische sector en een evenwichtige 
spreiding van de recreatieve voorzieningen 
voor de eigen bevolking. De toeristisch
recreatieve projecten met een marktge
richte aanpak genieten de voorkeur bij de 
provincie. 
De basis voor het TROP Is een analyse van 
de sterkte en zwakte van het toeristisch
recreatief produkt van Noord-Brabant en 
van de marktontwikkelingen. 
De sterke punten zijn de diversiteit en 
variatie in landschappen en natuurgebie
den, het stedenschoon en stedelijke voor
zieningen, de concentratie van attractie
punten in Midden-Brabant en de verschei
denheid en variatie in verblijfsrecreatleve 
mogelijkheden, m.n. in de kampeer- en 
bungalowsector. 

De zwakke punten zijn de onevenwichtige 
spreiding in de verblijfsrecreatle, de zwak 
ontwikkelde watersportsector, de 
beperkte mogelijkheden voor routegebon
den recreatie, een tekort aan gevarieerde 
loglesmogelijkheden in de hotel- en pen
slonsector, de geringe aandacht voor 
maatschappelijke groepen met beperkte 
mogelijkheden tot recreatie en de weinig 
gecoördineerde informatievoorziening en 
promotie. 
De grote verscheidenheid heeft een 
tekort aan samenhang tussen delen van 
het produkt en tussen regio's tot gevolg 
gehad. 
De profilering van het toeristisch-recrea
tief produkt Noord-Brabant is hierdoor 
niet goed mogelijk. Noord-Brabant is te 
weinig bekend In binnen- en buitenland. 
Een belangrijk beleidsdoel is dan ook de 
bevordering van de samenhang binnen de 
toeristisch-recreatieve sector. Activiteiten 
zullen worden ondernomen om de 
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samenwerking tussen de toeristisch-re
creatieve bedrijven te bevorderen. Tevens 
worden er voorstellen gedaan m.b.t. de 
organisatie en taakverdeling tussen de 
lokale VW's, de streek-VW's en de 
PVW. 
Gezien de regionale verscheidenheid in 
sterke en zwakke punten schetst het 
TROP voor drie regio's f'Nest-, Midden
en Oost-Brabant) de potenties voor de 
toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. 
De provincie heeft een beperkt budget 
dat strategisch moet worden ingezet. Het 
TROP legt dan ook sterk de nadruk op de 
ruimtelijke aspecten. De provincie geeft 
voorrang aan gebieden, waar de potenties 
aanwezig zijn voor een marktgerichte ont
wikkeling, m.n. Midden-Brabant. 
Een verdere uitwerking van de TROP
voorstellen vindt plaats in produktmarkt
plannen. Een dergelijk plan wordt door 
een produkt-ontwikkelingsgroep opge
steld. Vertegenwoordigers van de provin
cie, de lokale overheden, de Kamers van 
Koophandel en het toeristisch bedrijfsle
ven hebben zitting in zo'n groep. 
In het plan worden concrete en haalbare 
projecten voorgesteld die interessant 
genoeg zijn voor investeringen door het 
bedrijfsleven. Deze investeringen zorgen 
voor de vergroting van de werkgelegen
heid. 
Produktmarktplannen zijn er opgesteld 
voor de Maasoevers tussen Woudrichem 
en Cuijk, voor de binnenwateren van 
West-Brabant, voor de grensstreek tussen 
Bergen op Zoom en Budel en voor de 
Peelrand tussen Oss en Vierlingsbeek. Het 
toeristisch bedrijfsleven heeft voor Mid
den-Brabant het Toeristisch Produkt plan 
Hart van Brabant opgesteld. 
De realisering van de eerste twee plannen 
is in handen van een projectmanagement. 
De taak van dit management is het stimu-

leren en coördineren van de uitvoering, 
het begeleiden van Initiatieven en het zorg 
dragen voor de promotie. 
Om de toeristisch-recreatieve voorzienin
gen in het Peelrandgebied te verbeteren 
en om nieuwe groeimarkten aan te spre
ken, is de Stichting Peelrand opgericht. 
Daarin werken het Streekgewest Brabant
Noordoost, het Recreatieschap, de streek
VW, de horeca en de Kamer van Koop
handel samen. Met de uitwerking van de 
planvoorstellen moet nog begonnen wor
den. 
De samenwerking In de grensstreek komt 
niet echt van de grond. Het rapport "Bra
bant Grenzeloos" wordt vooral gezien als 
een inventarisatie van de toeristische 
voorzieningen en bedrijven aan beide zij
den van de grens. De realisatle van projec
ten, alsmede de promotie, moet gecoördi
neerd gebeuren op regionaal niveau. De 
promotie zou een taak voor de streek
VW kunnen zijn. De samenwerking met 
de Belgische VW is problematisch, want 
de Belgische VW kan niet commercieel 
werken. Het samenwerkingsverband 
Benego streeft naar een goede afstemming 
van de routegebonden recreatie in de 
grensstreek. Er zijn nu acht experimentele 
wandelroutes In Midden-Brabant en twee 
in West-Brabant in de grensstreek uitge
zet. En met een EG-subsidie wordt het 
traject van het "Bels lijntje" (tussen Til
burg en Baarle Nassau) ingericht voor rou
tegebonden recreatie. 
Het Toeristisch Produktplan Hart van Bra
bant vormde het uitgangspunt bij de 
oprichting van de Stichting Parkland Bra
bant in 1988. Dit is een p.p.s. waarin de 
overheid en het bedrijfsleven evenredig 
vertegenwoordigd zijn. De overheid heeft 
een voorwaardenscheppende taak (inves
teren In de Infrastructuur en een snellere 
afgifte van vergunningen). En daarnaast 
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het stimuleren, coördineren en bundelen 
van activiteiten en ontwikkelingen en de 

zorg voor het natuur- en cultuurland
schap. 

3.2. HET TOERISnSCH-REC~nEF BEDRIJFSLEVEN IN 
NOO~BRABANT. 

Het grootste deel van de toeristisch-re
creatieve ondernemingen behoort tot het 
midden- en kleinbedrijf. Economisch 
gezien ging het de bedrijven bij het uitko
men van het TROP niet bijzonder goed. 
In West-Brabant was er een tekort aan 
hoogwaardige verblijfsrecreatie. Het 
gebied had een "goedkoopte"-imago en 
dat drukte een stempel op de bedrijven. 
Veel kampeerbedrijven hadden door de 
verslechterde economische omstandighe
den veel klanten voor een vaste stand
plaats verloren. Door de lage rendemen
ten en het minder goede ondernemer
schap waren nieuwe investeringen moei-

3.3. HET INSPELEN OP HET TROP. 
De concrete ontwikkeling van de plannen 
is een taak van het bedrijfsleven. 
Bij de uitvoering van diverse produkt
marktplannen is gebleken dat de investe
ringen van de provincie Noord-Brabant en 
de lokale overheden aanleiding zijn 
geweest voor het midden- en kleinbedrijf 
om ook te investeren in vernieuwing en 
uitbreiding. 
Voor de banken en de beleggingsmaat
schappijen is het voorwaardenscheppende 
beleid van de overheid een voldoende 
garantie om kredieten te verlenen. 
Om de concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden en om aan de vraag naar luxe voor
zieningen te kunnen voldoen, moet geïn
vesteerd worden (b.v. in slecht-weer- en/ 

lijk te realiseren. 
In Midden-Brabant zagen de dagattractie
parken-de bezoekersaantallen teruglopen. 
Nieuwe investeringen waren hier niet het 
probleem, maar de ruimtelijke inpassing 
van nieuwe attracties zorgde voor knel
punten bij de verdere ontwikkeling van de 
bedrijven. De koppeling tussen dagattrac
tie-voorzieningen en verblijfsrecreatie was 
niet aanwezig. 
Oost-Brabant had een beperkte toeris
tische bekendheid. De hoogwaardige ver
blijfsrecreatie en de watergebonden re
creatie waren ondervertegenwoordigd. 

of seizoensverlengende accommodaties). 
Bij de grote bedrijven zijn de investerin
gen minder problematisch. De dagattrac
tieparken hebben wel te maken met een 
markt die nauwelijks meer groeit. 
De strategieën om dit probleem aan te 
pakken zijn zeer divers. 
Het beleid van het Safaripark De Beekse 
Bergen is gericht op de verlenging van de 
verblijfsduur in het park. Daarvoor is er 
geïnvesteerd in een nieuwe route, in een 
nieuw restaurant, in een overdekte wan
delroute en speeleilanden. En via landsca
ping moet het park het aanzien van een 
Afrikaanse savanne gaan krijgen. 
In het recreatiepark De Beekse Bergen is 
geïnvesteerd in seizoensverlengende acti-
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viteiten. Het is nu mogelijk van oktober 
tot maart gebruik te maken van een survi
val-complex met kampeermogelijkheden. 
En voor de wintersportliefhebbers is de 
grootste skihelling van Nederland aange
legd. 
En het Autotron heeft er met het Huis 
van de Toekomst een nieuwe kijk- en 
beleefattractie voor een leerzame ervaring 
bij. 
De Efteling wil het herhalingsbezoek sti
muleren door "begeleiding" van de dag
toerist en door het organiseren van meer 
entertainment. De belangrijkste investe
ring wordt gedaan in de verblijfsrecreatie. 
Hiermee hoopt men ook bezoekers van 
verderweg naar het park te halen. 
Het nieuwe themapark "Het Land van 
Ooit" richt zich op een bepaald marktseg
ment, de gezinnen met jonge kinderen. 
Het theaterpark sluit ook aan bij de ont
wikkelingen in het educatief toerisme. 

De samenwerking op basis van de pro
duktmarktplannen begint vruchten af te 
werpen. 
In West-Brabant b.v. werken 23 kampeer
en bungalowbedrijven in de CAMPlus Par
ken samen aan de verbetering van het 
management. 
De Stichting Parkland Brabant, een p.p.s. 
met ongeveer 70 leden, met de provincie 
en lokale en regionale overheden, is opge
richt met het doel de positie van de toeri
stisch-recreatieve sector in Midden-Bra
bant op de Westeuropese markt te ver
sterken. 
De omgevingsfactoren in de regio zijn 
gunstig. De concentratie van attractiepar
ken, natuur- en cultuurlandschappen, ste
den en dorpen, vormt een goede uitgangs
positie voor de versterking van de toeris
tisch-recreatieve structuur. 
Voorwaarden zijn dat het bedrijfsleven 

investeert en dat het imago van de regio 
verbeterd wordt. De activiteiten van de 
stichting zijn gericht op het scheppen van 
deze voorwaarden. Daarom houdt de 
stichting zich bezig met interne en 
externe promotie en met plan- en pro-
d u ktontwi kkel ing. 
De verbetering van het imago van de regio 
gebeurt via de externe promotie. Voor
beelden van deze vorm van promotie zijn 
de bruine "Parklandborden" langs de toe
gangswegen, de verkregen A-status van 
het NBT (Parkland Brabant krijgt afzon
derlijke promotie in het buitenland) en 
het kantoor in Keulen, vanwaar de 
Noordduitse markt benaderd wordt. 
De stichting is intermediair tussen de aan
gesloten leden en de touroperators. De 
stichting stelt arrangementen samen en 
biedt die via touroperators aan op de bui
tenlandse markt. 
De produktontwikkelingsactiviteiten zijn 
divers. 
Zo wordt in samenwerking met vervoers
ondernemingen gewerkt aan de ontwikke
ling van passe-partouts. Dit maakt het aan
bieden van arrangementen mogelijk: het 
vervoer, de overnachting, de maaltijden 
en de toegang tot attractieparken worden 
met zo'n passe-parteut op elkaar afge
stemd. 
De individuele keuzevrijheid wordt daar
mee ook gewaarborgd, omdat een scala 
aan passe-partouts mogelijk is. 
De stichting stimuleert jaarlijks terugke
rende evenementen en het zakelijk en 
congrestoerisme. 
De plannen voor zonering van de Parklan
dregio in gebieden met intensieve vormen 
van toerisme en recreatie en gebieden met 
meer extensieve vormen moeten de 
"Groene Binnenkamer" beschermen 
tegen overlast. De bossen, heide en zand
verstuivingen en het kleinschalige cultuur-
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landschap vormen in dit gebied de belang
rijkste toeristisch-recreatieve attractie. 

3.4. DE PROMOTIE. 
In het TROP wordt geconstateerd dat 
door gebrek aan samenhang tussen de 
delen van het toeristisch-recreatief pro
dukt Noord-Brabant de coördinatie van 
de Informatievoorziening en de __ promotie 
te wensen overlaat. De profilering van het 
produkt is onvoldoende. 
Uit onderzoek door het NBT blijkt dat 
het imago van Noord-Brabant als vakantie
bestemming goed is. Een goede promotie 
kan het aantal korte en lange vakantles en 
de dagrecreatie doen toenemen. De bun
deling en stroomlijning van de promotie
activiteiten, die hier voor nodig is, vraagt 
om een duidelijke taakverdeling tussen de 
PVW, de streek-VW's en de lokale VW's 
en het bedrijfsleven. 
De PVW Noord-Brabant heeft een initië
rende, coördinerende en representatieve 
functie. Dit komt tot uiting bij de interne 
promotie, de deelname aan (inter) nationa
le beurzen en tentoonstellingen. Met de 
vervaardiging van wervend en informatief 
drukwerk vervult de PVW haar represen-

tatieve functie. In voorbereiding is een 
reclamecampagne om het produkt Bra
bant te promoten. Daarvoor heeft de 
PVW een subsidie van f 88.000 van de 
provincie gekregen. 
De coördinatiefunctie vindt haar uitwer
king In de boekingscentrale en de verdere 
automatisering van de informatievoorzie
ning. 
De streek-VW's houden zich bezig met 
produktontwikkeling, b.v. fiets-, wandel
en monumentenroutes, het samenstellen 
van arrangementen, de interne en externe 
promotie, marketing, maar ook Informa
tieverstrekking en bemiddeling. Gebruik
making van het door het NBT ontwikkel
de Informatiesysteem verbetert het func
tioneren van de streek-VW's. 
De lokale VW's verstrekken Informatie 
en bemiddelen binnen het brede scala van 
vrijetijdsactlvitelten. De VW's hebben de 
laatste jaren te maken gehad met bezuini
gingen van de gemeentelijke subsidies. 

3.5. DE TOERISnSCH-REC~nEVE. VRAAG. 
Het aandeel van Oost-Brabant in de 
lange binnenlandse vakanties is In 
1988 op hetzelfde niveau gebleven als 
in 1987 nl. 11%. 
Oost-Brabant staat hiermee samen 
met de Groningse, Friese en Drentse 
zandgronden op de derde plaats, 
West- en Midden-Brabant staan op de 
vierde plaats met 9%. Maar daar is het 
aandeel met 2% gegroeid sinds 1987. 

Bij de korte vakantles is het aandeel 
van Noord-Brabant met 1% gegroeid 
in 1988 vergeleken met 1987. 
West- en Midden-Brabant groeide van 
10% naar 11% en staat daarmee op de 
derde plaats en Oost-Brabant groeide 
van 7% naar 8%. 
Van het totaal aantal buitenlandse 
toeristen bezocht 5% West- en Mid
den-Brabant en 6% Oost-Brabant. De 
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toeristen overnachtten in West- en 
Midden-Brabant voornamelijk in 
hotels en in Oost-Brabant op kam
peerbedrijven. 
De meeste buitenlandse toeristen die 
Noord-Brabant bezochten, zijn 
afkomstig uit België. De motieven van 
de Belgen om naar Nederland te 
komen zijn de mogelijkheden om te 

s. CONCLUSIES. 
Essentieel voor de mate van stuur
baarheld van de toeristisch-recrea
tieve ontwikkelingen zijn de verbete
ring van het management en een 
meer marktgerichte benadering. 
Goede vooruitzichten voor een ver
sterkte sturing heeft de Stichting 
CAMPlus Parken in West-Brabant. 
Volgens het model "stuurbaarheid" 
van BRO van Heeswijk is samenwer
king op terreinen van organisatie en 

fietsen en te wandelen, het landschap 
en de korte afstand. 
De vakantiebestedingen in Noord
Brabant bedroegen in 1987 ongeveer 
2 miljard gulden (inclusief de horeca). 
De werkgelegenheid in de toeristisch
recreatieve sector en de horeca was in 
1987 circa 20.000 arbeidsplaatsen. 

promotie wezenlijk voor de realisatie 
van grootschalige projecten, zoals de 
produktmarktplannen. 
De stichting Parkland Brabant is een 
goed voorbeeld van een dergelijke 
samenwerking. De stichting is een 
p.p.s. 
De mogelijkheden tot sturing van de 
ontwikkelingen zijn in de regio Mid
den-Brabant het meest gunstig. 

• INTERNATIONALISATIE VAN HETTOERISME 
Internationalisatie kent vele verschijnings
vormen, welke sterk met elkaar verweven 
zijn. 
Kenmerkende ontwikkelingen in het in
ternationale toerisme zijn de schaalvergro
ting van de markt, de toenemende con
currentie, de specialisatie, de veranderin
gen in het management. 
De groei van het toerisme heeft ook nega
tieve gevolgen voor het milieu. 
De schaalvergroting komt tot uiting In de 
toenemende vraag naar en het aanbod van 
toeristische bestemmingen over de hele 
wereld. Naast de groei van het massatoe
risme naar de "goedkope-zongebieden" in 
de landen rond de Middellandse Zee, is 

ook de vraag naar meer "exotischer" 
vakantiebestemmingen buiten de EG en 
buiten Europa toegenomen. Het NBT en 
andere deskundigen voorspellen, dat de 
toeristenstromen zullen verschuiven in de 
richting van Japan en het Verre Oosten, 
naar Noord-Amerika en Australië. Deze 
gebieden zullen het meeste profiteren van 
de groei in het toerisme. 
Op de markt verschijnen nieuwe aanbie
d~rs. Vele ontwikkelingslanden proberen 
via de toeristenindustrie de economische 
structuur te versterken. 
De toenemende concurrentie als gevolg 
van de uitbreiding van het aanbod leidt tot 
intensivering van de promotie-activiteiten. 
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In de ons omringende landen hebben de 
overheden de subsidies voor de toeri

stische promotie sterk verhoogd. Met 
meer geldmiddelen is marktonderzoek en 
een meer verfijnde marktbewerking 
mogelijk. 
Andere strategische elementen in de con
currentieslag zijn innovatie of produktont
wikkeling, kwaliteitsverbetering van de 

dienstverlening en specialisatie. 

Innovatie is bijvoorbeeld waar te nemen 
bij het introduceren van arrangementen 
en bij de samenstelling daarvan. 
Kwaliteitsverbetering van de dienstverle
ning wordt bereikt, wanneer meer dan 

voorheen rekening gehouden wordt met 
de wensen en behoeften van de toerist
recreant. 
Steeds meer aanbieders en intermediairs 

richten zich op een bepaald marktseg
ment. Marktsegmentatie op basis van de 
vraag richt zich op bepaalde doelgroepen, 
de jongeren, de ouderen, de alleenstaan-

den of het gezin. Maar ook op bepaalde 
vormen van toerisme, zoals het zontoe

risme, het sportief toerisme, het cultu
reel-educatief toerisme. 

Om als ondernemer adequaat te kunnen 
blijven reageren op de internationale ont
wikkelingen is strategisch management 
een noodzaak. In toenemende mate wor

den technieken van dienstenmanagement 

en -marketing toegepast in de toerisme
sector. 
Daarbij is het de taak van het management 
een zodanig dienstverleningssysteem te 
ontwikkelen, te coördineren en te contro
leren dat de dienstverlening efficient en de 

toerist tevreden is. 
Het zijn voornamelijk de grote onderne
mingen in de verblijfs- en dagrecreatie die 
in deze ontwikkelingen vooroplopen. 

Het "begeleiden" van de toerist binnen de 
onderneming moet leiden tot herhalings
gedrag en tot verlenging van de verblijfs
duur. 

5. BEDREIGINGEN EN KANSEN. 
5.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een 

aantal factoren die vooralsnog een gun
stige ontwikkeling van de toeristisch-re-

5.2. DE. MARKTBE.NADE.RING. 
In de situatie van toenemende concurren
tie vanuit het buitenland, maar ook vanuit 

de andere provincies, is een efficiente 
marktbenadering voorwaarde voor een 
rendabele continuering van de Noordbra
bantse toeristisch-recreatieve onderne

mingen. Vanuit een duidelijk marktcon

cept is een gerichte marktbewerking 

creatieve sector in Noord-Brabant in de 

weg staan, op actie om deze "bedreigin
gen" af te wenden en op nieuwe kansen. 

mogelijk. Dit betekent dat de ondernemer 

inzicht moet hebben in de mogelijkheden 
van het eigen bedrijf en die van de concur
rentie, en inzicht in de wensen, behoeften 
en potenties van de markt. Op basis van 
deze kennis kan een marketingprogramma 

opgesteld worden. Hierin wordt beschre
ven hoe de marketing-instrumenten 
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gebruikt zullen gaan worden om de van 
tevoren geformuleerde taakstelling te 
bereiken. De marketinginstrumenten waar 
de toeristisch-recreatieve ondernemer 
gebruik van kan maken zijn het produkt, 
de prijs, de plaats en de promotie, maar 
ook de dienstverlening, de fysieke omge
ving en de toerist-recreant zelf. 
In de dienstverlening Is het produkt niet 
een tastbaar goed, maar een ervaring die 
de consument heeft in het contact met de 
dienstverlener. De kwaliteit van de erva
ring wordt in sterke mate bepaald door 
het .,produktieproces" van de dienst, 
door de omgeving waarin dat proces 
plaatsvindt en door de consument zelf. 
Een meer professionele aanpak van het 
produktieproces, de promotie, de bemid
deling en de informatievoorziening zal de 
kwaliteit van het toeristisch-recreatief 
produkt aanzienlijk verhogen. De produk
tie, de verkoop, het gebruik en de beoor
deling van het produkt vinden vrijwel 
gelijktijdig plaats. Deze situatie stelt hoge 
eisen aan het personeel, de omgeving, het 
produktieproces zelf en aan het manage
ment. 
Veel ondernemers in Noord-Brabant, m.n. 
in het midden- en kleinbedrijf zijn door 
lacunes In hun kennis en financiële beper
kingen niet in staat een eigen marketing
concept en marketingprogramma op te 
stellen en uit te voeren. 
Aan de verbetering van het management 
en de marketing wordt gewerkt, zowel in 
het dagonderwijs als via inhaalcursussen. 
Er is een experimentele opleiding in de 
vorm van het Middelbaar Toerisme en 
Recreatie Onderwijs; in Noord-Brabant 
wordt dat gegeven aan de RKSG De Rooi 
Pannen in Tilburg. 
Op hbo-niveau is er de Nationale Hoge
school voor Toerisme en Verkeer In Breda 
en Tilburg. Voor wetenschappelijk onder-

wijs en voor onderzoek is er de studie
richting Vrijetijdswetenschappen aan de 
Katholieke Universiteit Brabant. 
De CAMPlus Parken in West-Brabant heb
ben gezamenlijk een cursus dienstverle
ning gevolgd en verzorgen nu samen het 
recreatie-werk op hun bedrijf. Hierdoor 
kunnen zij een completer produkt aanbie
den, waarvoor de streek-VW de promo
tie verzorgt. 
De Stichting Parkland Brabant organiseert 
voor de laden managementscursussen, 
gericht op de verbetering van de bedrijfs
voering en vergroting van het inzicht in 
het eigen bedrijf. 
Ter verhoging van de kwaliteit van het 
dienstverlenend personeel is er een dag
cursus toeristisch-recreatieve dienstverle
ning op lbo-niveau opgezet. 
Produktontwikkeling en keuzeverruiming 
werken ook kwaliteltsverhogend. 
De kampeer- en bungalowbedrijven, die 
investeren in slecht-weer-activiteiten en 
voorzieningen en in meer luxe, maken 
gebruik van het marketinginstrument 
.,produkt". Zo ook de samenwerkende 
toeristisch-recreatieve ondernemingen, de 
horeca en de vervoersbedrijven, die een 
totaalprodukt of arrangementen willen 
aanbieden. 
De Stichting Parkland Brabant onderzoekt 
of het mogelijk is dergelijke arrangemen
ten voor de regio Parkland samen te stel
len. 
De prijs die gevraagd kan worden, is 
afhankelijk van de waarde, die de toerist
recreant hecht aan de dienst. Om voor 
alle participanten duidelijkheld te krijgen 
In de prijskwaliteit-verhouding is een nor
malisatie van die verhouding vereist. 
De Stichting Parkland Brabant onderzoekt 
of een dergelijke normalisatie, in de vorm 
van een sterren-systeem mogelijk is. Om 
snel op ontwikkelingen in de markt in te 
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kunnen spelen moet de ondernemer blij
vend goed geïnformeerd zijn. Een bran
che-informatiesysteem is hierbij een goed 
hulpmiddel. Zo'n systeem maakt het 
mogelijk op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen In vraag en aanbod, de 

5.3. MOBILITErr 
De mobiliteit is sterk toegenomen. Dat is 
op zich gunstig voor de toeristisch-recrea
tieve sector. De verkeerscangestie levert 
echter wel problemen op, m.n. voor de 
dagattractleparken. De bezoekers arrive
ren 's morgens vrijwel gelijktijdig en ver
trekken in de middag ook weer en masse. 
Dit stelt specifieke eisen aan de infrastruc
tuur, n.l. grote parkeerterreinen, wegen 
met voldoende capaciteit om de verkeers
stroom te kunnen verwerken en een dui-

veranderingen In de kenmerken van de 
toerist-recreant, de gevolgen van over
heidsbeslisslngen voor de toeristisch-re
creatieve sector, de rentabiliteitsentwik
kelingen e.d. 

delijk~ bewegwijzering. Geautomatiseerde 
verwijzings- of routingsystemen kunnen 
zorgen voor een bevredigende verwerking 
van de verkeersstromen. 
Daarnaast kan het mobiliteltsprobleem 
worden verlicht door het stimuleren van 
het gebruik van het openbaar vervoer. De 
dagattractiekaarten van de NS zijn daarvan 
een voorbeeld. Zo ook de extra snel
dienst tussen Kaatsheuvel-'s-Hertogen
bosch-Rosmalen. 

5.4. HET MILIEU EN HET CULTUURLANDSCHAP. 
Het landschap Is het belangrijkste motief 
om de vakantie In Noord-Brabant door te· 
brengen. 
Op de tweede plaats komen de steden, de 
dorpen en de monumenten. 
De instandhouding van de diversiteit aan 
landschappen en het actief Ingrijpen, waar 
het milieu extra belast wordt, Is een voor
waarde voor een verdere ontwikkeling 
van de sector. 
Dit betekent ook dat de negatieve gevol
gen van de toeristisch-recreatieve activitei
ten op het landschap tegengegaan moeten 
worden. De aanwijzing van gebieden waar 
alleen extensieve vormen van recreatie 
(routegebonden activiteiten) toegestaan 
zijn, kan daaraan bijdragen. 
Zo kent de Wouwse Plantage sinds de 
openstelling voor het publiek een groot 

aantal bezoekers. De vegetatie en het wild 
hebben hier onder te lijden. Het beheer 
wil nu door verkorting van de wandelrou
tes de verblijfsduur in het park bekorten. 
Het ruimtelijk plan van de Stichting Park
land Brabant kent een zonering in een 
gebied met Intensieve vormen van recrea
tie, de zone 's-Hertogenbosch-Kaatsheu
vei-Hilvarenbeek, en een zone voor de 
meer extensieve recreatie, de "Groene 
Binnenkamer". 
Voor het Peelrand-gebied wordt ook 
gedacht aan een versterking van de exten
sieve recreatie door aanmoediging van het 
routegebonden en het educatief toerisme. 
Een belangrijke doelgroep vormen de 
ouderen. De plannen voor een kuuroord 
in Oploo passen bij deze benadering. 
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. CONCLUSIES. 
De schaalvergroting van het Internationaal 
toerisme en de verschulving van de toeris
tenstromen werken op zichzelf niet In het 
voordeel van Noord-Brabant. 
Nederland Is geen "must"-bestemming. 
Ook de Nederlandse vakantieganger zoekt 
steeds vaker een buitenlandse vakantiebe
stemming. 
Wel gunstig is de toename van het aantal 
tweede vakanties. Nederland wordt voor 
deze vakantles wel als bestemming geko
zen. 
De maatschappelijke ontwikkelingen heb
ben geleid tot een steeds bredere en meer 
gedifferentieerde vraag. 
Al met al Is er sprake van een toenemende 
concurrentie en een grotere verscheiden
heid in wensen en behoeften. Om in deze 
situatie mee te kunnen profiteren van de 
groei In het toerisme Is een intensleve 
promotie noodzakelijk. 
Dat betekent wel dat er een kwaliteitspro
dukt moet zijn, een meer marktgerichte 
aanpak en een Intensievere samenwerking 
tussen bedrijfsleven onderling en tussen 
bedrijfsleven en overheid. 
De kwaliteit van het toeristisch-recreatief 
produkt Noord-Brabant stijgt door de 
samenwerking tussen de bedrijven, door 
de verbetering van het management, door 
goed opgeleid personeel, door verruiming 
van het aanbod met nieuwe toeristisch
recreatieve voorzieningen voor het route
gebonden, het water-gebonden, het cultu
reel-educatieve en het zakelijke toerisme, 
door dé Investeringen In slecht-weer-en/of 
selzoensverlengende voorzieningen, door 
aandacht voor recreatiewerk bij de ver
blijfsrecreatle-ondernemers, door de kwa
liteitsverbetering van de informatievoor
ziening en de bemiddeling. 

De produktontwikkeling, m.n. door mid~ 
del van de samenstelling van arrangemen
ten, is in volle gang. 
De ligging van Noord-Brabant tussen 
grote bevolkingsconcentratles, de Rand
stad, het Ruhrgebied en de agglomeratie 
Antwerpen-Brussel, is gunstig. De bereik
baarheld is goed. 
Aan de samenwerking tussen de overheid 
en het bedrijfsleven Is In de verschillende 
regio's in Noord-Brabant op uiteenlo
pende wijze vorm gegeven. Het enige 
publiek-private samenwerkingsverband 
met een duidelijke taakverdeling en 
gedeelde verantwoordelijkheid is de Stich
ting Parkland Brabant. In de andere regio's 
investeert de overheid in de infrastructuur 
en de recreatieve voorzieningen en hoopt 
daarmee investeringen door het bedrijfsle
ven te stimuleren. 
De promotie voor het toeristisch produkt 
Brabant is In handen van de PWV. Een 
grote reclamecampagne Is In voorberei
ding. De Stichting Parkland Brabant ver
zorgt de promotie in samenwerking met 
dePWV. 
Een goed marketingbeleid en een goede 
promotie zijn gebaat bij een branche
Informatiesysteem. Het opzetten van een 
dergelijk systeem in samenwerking met 
het NRIT of het NWIT is aanbevelens
waardig. 
Een duidelijke taakverdeling tussen het 
bedrijfsleven en de intermediairs met 
betrekking tot promotie-activiteiten 
maakt de promotie efficienter en effectie
ver. 
Het gebruik van geautomatiseerde toeris
tische informatiesystemen door de WV-s 
verhoogt de kwaliteit van de dienstverle
ning. 
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Gebleken is dat in regio's waar de over
heid en het bedrijfsleven hecht samenwer
ken (p.p.s.) de stuurbaarheld van de toe
ristisch-recreatieve ontwikkelingen groter 
is. 
Voor de toeristisch-recreatieve ontwikke
lingsgebieden in West- en Oost-Brabant Is 
die vorm van samenwerking aan te beve
len. De provincie geeft bij voorkeur steun 
aan marktgerichte initiatieven. Hierdoor 
dreigt het gevaa_r_~at de recreatiel{~~en-

. sen van de lage-inkomensgroepen niet vol
doende gehonoreerd worden. De onder
steuning van de gestructureerde produkt
ontwikkeling voor het "low-budget"
marktsegment schept een mogelijkheid 
om dit gevaar af te wenden. 
De toeristisch-recreatieve en cultureel
educatieve attractiepunten en de vele aan
trekkelijke plaatsen en gebieden in het 
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Auteur: T. Dirkx 

Niet-commerciële dienstverlening 

1. INLEIDING 
Dexe brochure is geschreven in het kader van de manifestatie 'Brabant 
Perspektier. Het thema van dit jaar is 'Ambitie en Internationalisatie'. 
Op dexe manifestatie xal een aantal branches xich presenteren en met name 
inspelen opde kansen en bedreigingendie xich xullen voordoen in de 
toekomst. 
In dexe brochure xal dit thema nader uitgewerkt worden voor de branche: 
niet-commerciële dienstverlening. Met name de gexondheidsxorg en maat
schappelijke dienstverlening xullen eruit gelicht worden. Daarnaast ui er een 
korte beschrijving gegeven worden van de subsectoren: het onderwijs en de 
sociaal-culturele instellingen. De andere sectoren die behoren tot de niet
commerciële dienstverlening worden buiten beschouwing gelaten, omdat er 
nauwelijks gevolgen van Europa '92 te verwachten xijn of de gevolgen nog 
niet duidelijk xijn. 

2. PROFIEL VAN DE NIET-COMMERCIËLE DIENST
VERLENING 
Binnen de sector niet-commerciële dienst
verlening, ook wel aangeduid als de kwar
taire sector, is een aantal subsectoren te 
onderkennen, namelijk: 
1. openbaar bestuur 
2. religieuze organisaties 
3. onderwijs 
4. gezondheidszorg 
5. veterinaire diensten 
6. maatschappelijke dienstverlening 
7. (sociaal-)culturele instellingen. 

Deze subsectoren hebben gemeen dat ze 
zich bezighouden met het leveren van 
diensten, die voorzien in maatschappelijke 
behoeften, daarbij niet of niet in eerste 
instantie gericht op winstgevende exploi
tatie. Financiering vindt veelal plaats door 
middel van inkomensoverdrachten. 

Deze diensten worden niet alleen door de 
overheid geleverd, maar ook door allerlei 
non-profitorganisaties. In het kader van 
privatisering stoot de overheid hoe langer 
hoe meer diensten af naar de marktsector, 
dus naar de commerciële zakelijke dienst
verlening, die wel gericht is op winstge
vende exploitatie. 

De dienstensector, zowel de commerciële 
als de niet-commerciële dienstverlening, is 
een belangrijke bron van werkgelegenheid. 
De sector onderscheidt zich van andere 
sectoren door het feit dat er relatief veel 
vrouwen In werkzaam zijn, veelal part
time, met name in de niet-commerciële 
dienstverlening. 
Daarnaast is er een duidelijk verschil tus
sen de dienstensector en de agrarische en 
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industriële sector voor wat betreft het 
soort werk. De agrarische en industriële 
sector houden zich bezig met de exploita
tie van de bodem en het vervaardigen van 
fysieke produkten. Diensten zijn echter 
immaterieel, meestal eenmalig en ze wor
den direct door de mens geproduceerd, 
waarbij produktie en consumptie samen
vallen. 
Dit heeft tevens zijn invloed op het vol
gende onderscheid. De werkgelegenheid 
in de dienstensector neemt toe terwijl 
door de opkomst van nieuwe industrielan
den en door mechanisering en automatise
ring er in de agrarische en industriële sec
tor uitstoot van arbeid plaatsvindt. Dit 
speelt in de dienstensector wel enigszins 

een rol, maar de mechanisering leidt ook 
tot het ontstaan van nieuwe diensten. 
De groei van de werkgelegenheid in de 
dienstensector betreft voornamelijk de 
niet-commerciële dienstverlening. Deze 
groei is vooral toe te schrijven aan een 
groei van de werkgelegenheid in de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de 
sociaal-culturele instellingen. 
In Noord-Brabant is de verhouding van 
het aantal werknemersbanen in de dien
stensector in relatie tot de industriële sec
tor lager dan het landelijke gemiddelde 
(tabel1). Het landelijke gemiddelde ligt op 
69.4% voor de dienstensector ten 
opzichte van 30.6 % voor overige secto
ren. 

Tabel 1. Verhouding van werknemersbanen In de dienstensector tot de overige sectoren per 1986. 

Provincie Overige sectoren Dienstensector 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel + Noordoostpolder 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

Zuidelijke ljsselmeerpolders 

Nederland 

Bron: SVVP 

In figuur 1 is te zien dat de gebieden waar 
de provinciehoofdsteden gelegen zijn een 
hoge concentratiegraad kennen van de 
werkgelegenheid in de niet-commerciële 
dienstverlening. Dit geldt ook voor het 

30.8% 69.2% 

33.4% 66.6% 

35.8 % 64.2% 

37.4% 62.6% 

31 .7% 68.3% 

23.0% 77.0% 

24.0% 76.0% 

26.1% 73.9% 

35.4% 64.6% 

39.8% 60.2% 

38.5% 61.5% 

29.2% 70.8% 

30.6% 69.4% 

gebied waarin 's-Hertogenbosch ligt. De 
oorzaak daarvan is de concentratie van het 
openbaar bestuur in de provinciehoofdste
den en de daar aanwezige gedeconcen
treerde rijksdiensten. 
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Figuur 1. Aantal werknemersbanen In de niet-commerciële dienstensector per 1000 Inwoners. 

Legenda 
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Uitgesplitst naar de verschillende subsec
toren ontstaat voor Noord-Brabant het 
volgende beeld voor de werkgelegenheid 
(tabel2). Tevens is het aantal vestigingen 

In Noord-Brabant aangegeven en is uit de 
tabel het eerdergenoemde feit af te lelden 
dat In de nl~t-commerclële dienstverlening 
relatief veel vrouwen werkzaam zijn. 

Tabel 2. Aantal werkzame personen In de niet-commerciële dienstverlening naar geslacht en 

subsector. 

Subsector Vestigingen Werkzame personen Totaal 

man vrouw 

Openbaar vervoer 700 32000 10000 42000 

Religieuze organisaties 400 700 700 1400 

Onderwijs 2600 28000 19000 47000 

Gezondheidsdiensten 2700 14000 36000 50000 

Maatschappelijke 900 5000 25000 30000 

dienstverlening 

Sociaal-cult. Instellingen 1300 3000 4000 7000 

Bron: Provinciale werkgelegenheidsenquête 1988 en CBS landbouwtelling 1988 

Tabel 3 geeft aan hoe de verschillende 
subsectoren zich tot elkaar verhouden. 

Tabel 3. Procentuele verdeling van de werkgelegenheld van de subsectoren van de niet-commerciële 

dienstverlening In Noord-Brabant. 

Subsector 

Openbaar bestuur 

Religieuze organisaties 

Onderwijs 

Gezondheids- en veterinaire diensten 

Maatschappelijke dienstverlening 

(Sociaal)-culturele Instellingen 

De gezondheidszorg is dus in de niet-com
merciële dienstverlening de grootste 
werkgever In Noord-Brabant. Het 
grootste deel van de gezondheidszorg In 
Noord-Brabant is ontstaan uit het particu
lier initiatief. Momenteel zijn er in Noord
Brabant: 
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Percentage werkgelegenheid 

24% 

1 % 

26% 

28% 

17% 

4% 

- 24 algemene en gespecialiseerde zieken-
huizen. 

- 12 psychiatrische instellingen: 
- 21 zwakzinnigeninrichtingen: 
- 48 verpleegtehuizen: 
- 1 Instelling voor blinden en slechtzien-

den; 



- 2 inrichtingen voor doven en slechtho
renden; 

- 3 medische kleuterdagverblijven; 
- 2 medische kindertehuizen. 

In deze instellingen zijn ongeveer 26.000 
mensen opgenomen die behandeling, ver
pleging en verzorging nodig hebben. 

2. 1. DE. GE.ZONDHE.IDSZORG E.N MAATSCHAPPE.LIJKE. 
DIE.NSTVE.RLE.NING 

2.1.1. Profiel von de gezondheidszorg en mootschappelijke dienstverlening 
De gezondheidszorg is een activiteit waa- mene Wet Bijzondere Ziektenkosten) en 
rin jaarlijks in Nederland f 36 miljard de overheid. Daarnaast wordt erf 8 mil-
omgaat. Deze f 36 miljard worden opge- jard uitgegeven voor maatschappelijke 
bracht door de ziekenfondsen, waaronder dienstverlening. In figuur 2 zijn deze geld-
de publiekrechterlijke en particuliere ziek- stromen weergegeven. 
tekostenverzekeraars, de AWBZ (de Alge-

Figuur 2. Geldstromen in de gezondheidszorg 

AWBZ 
ziekenfondsen 

ziektekostenverzekeraars 

patiënt/burger bijdragen hulpverleners 

overheid 

In de gezondheidszorg zijn 360.000 
arbeidsplaatsen, waarvan 250.000 door 
vrouwen worden ingenomen. 
Tot aan de 19e eeuw was de gezondheids
zorg voornamelijk een zaak van de ker
ken. Er waren zogenaamde gods- en 
gasthuizen en instellingen met speciale 
functies, zoals leprozenhuizen voor 

melaatsen. Pas vanaf de 19e eeuw wordt 
het ziekenhuis, meer dan een opvangscen
trum voor arme zieken, een plaats van 
onderzoek en behandeling waar alleen nog 
maar artsen met opleiding mogen werken. 
De gezondheidszorg wordt wel onder
scheiden in eerste, tweede en derde-lijns
zorg. Als patiënt stap je binnen in 
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de eerste lijn, bij de huisarts, die eventueel 
doorverwijst naar de tweede lijn voor 
kortdurige zorg, of naar de derde lijn 
indien langdurige zorg vereist Is. Er wordt 
ook wel onderscheld gemaakt tussen in
tra-, extra- en semimurale gezondheids
zorg. De extramurale gezondheidszorg 
wordt buiten de muren van gezondheids
zorginstellingen geleverd, bijvoorbeeld 
door de hulsarts of de tandarts. De intra
murale zorg vindt juist binnen de muren 
van de instellingen voor de gezondheids
zorg plaats, bijvoorbeeld in de ziekenhui
zen. Van semimurale zorg Is sprake als de 
patiënt voor een deel van een etmaal is 
opgenomen en voor de rest van de tijd 
thuis of elders verblijft. 
Vele gezondheidszorginstellingen zijn par
ticulier georganiseerd. Ziekenhuizen en 
andere intramurale instellingen zijn vaak 
het eigendom van stichtingen en vereni
gingen. Huisartsen en tandartsen exploite
ren zelf of collectief in de vorm van maat
schappen hun praktijk. 
De overheid speelt ook een rol in de 
gezondheidszorg. De Gemeentelijke 
Geneeskundige en Gezondheidsdiensten 
(GG&GD) en de Districtgezondheidsdien-

2.1.2. Ontwikkelingen op notionaal niveau 
De ontwikkelingen In de gezondheidszorg 
worden landelijk op macro-niveau 
bepaald. Noord-Brabant onderscheidt zich 
daarin niet van de andere provincies. 
Recente ontwikkelingen in de gezond
heidszorg vinden vooral hun oorzaak in de 
toenemende druk van bezuinigingen. Tot 
voor een paar jaar was er sprake van een 
voortdurende groei van de gezondheids
zorg. Deze groei was mogelijk doordat 
het bekostigingsaspeet niet centraal stond 
in die tijd. Echter door de toenemende 
kosten Is dat aspect nu meer op de voor-

sten gaan volledig uit van de overheid. 

Daarnaast regelt de overheid het toezicht 
op de volksgezondheid. Onder het mini
sterie van WVC vallen zeven inspeetles 
waaronder de geneeskundige inspectie 
voor de volksgezondheid, de geneeskun
dige inspectie voor de geestelijke volksge
zondheid, de inspectie belast met het toe
zicht op levensmiddelen en de inspectie 
voor de drankwetgeving. 
Eveneens zijn er verschillende wetten die 
betrekking hebben op de volksgezond
heid, zoals de Gezondheidswet uit 1956, 
de Ziekenfondswet uit 1964, de Algemene 
wet bijzondere ziektekosten uit 1968, de 
Wet Tarieven Gezondheidszorg ui~ 1979 
en de Wet Ziekenhuisvoorzieningen uit 
1971, die in 1978 gewijzigd is. Deze wet
ten hebben betrekking op de inhoud, de 
structuur, planning en de financlering van 
de gezondheidszorg. 
Er zijn echter door allerlei ontwikkelingen, 
zowel op nationaal als Internationaal 
niveau, en door nieuwe wetsvoorstellen 
grote veranderingen gaande en nog te ver
wachten in de organisatie van de gezond
heidszorg. 

grond getreden. In dit kader kunnen de 
volgende ontwikkelingen genoemd wor
den: 
Onder specialisten wordt er geëxperimen
teerd met het opstarten van een privé-kli
niek. Specialisten werken volledig zelfstan
dig of in dienstbetrekking of ze werken 
zelfstandig en maken daarbij gebruik van 
de door ziekenhuizen aangeboden facilitei
ten. Door bezuinigingen wordt in de zie
kenhuizen de komende jaren het aantal 
specialistenfuncties beperkt. Enkele specia
listen dekken zich tegen het risico van 
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ontslag in door het beginnen van een 
eigen kliniek, die in het algemeen wordt 
gekenmerkt door een specialistisch karak
ter. Er doen zich echter wel problemen 
voor met betrekking tot vergunningen en 
de financiering van deze klinieken. Daar
naast zijn niet alle verzekeringsmaatschap
pijen bereid tot het betalen van de reke
ningen van de bij hen aangesloten ver
zekerden die in deze klinieken behandeld 
zijn of worden. 

Het ten opzichte van het bedrijfsleven 
relatief lage salarisniveau van verpleegkun
digen en verzorgenden leidt tot perso
neelstekorten en tot acties voor loonsver
hoging. 

Om de kosten van instellingen In de intra
murale gezondheidszorg in de hand te 
kunnen houden, is een aancal jaren gele
den de financieringsvorm van deze instel
lingen veranderd. Voor 1983 was er 
sprake van outputfinanciering. Dit hield in 
dat hoe meer activiteiten er verricht wer
den en dus hoe meer kosten er gemaakt 
werden, des te meer opbrengsten werden 
er verkregen. Om de kosten echter beter 
te kunnen beheersen is men overgegaan 
tot het vaststellen van budgetten, op 
grond van de aanvaardbare kosten van het 
voorafgaande jaar. Deze budgetten wor
den jaarlijks aangepast aan prijsstijgingen 
(inflatie), loonstijgingen, veranderingen in 
aard en omvang van de produktie en ver
anderingen van functies als gevolg van 
planning. 

In tegenstelling tot andere activiteiten 
doet zich in de gezondheidszorg het ver
schijnsel voor dat de vraag bepaald wordt 
door het aanbod. Dus hoe meer aanbod 
van zorg, hoe meer vraag er is. Dit is voor 
de overheid een reden geweest voor het 

afkondigen van de beddenreductiemaatre
gel, om daarmee de kosten te verlagen. In 
de periode 1982-1988 moest er een ver
mindering van 8000 bedden plaatsvinden 
op basis van planningsnormen uit de Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen. 
Een commissie "Structuur en Financiering 
Gezondheidszorg", de zogenaamde com
missie-Dekker, heeft in 1987 een rapport 
gepubliceerd "Bereidheid tot verande
ring". De commissie adviseerde Olll het 
aantal bedden in de toekomst nog eens 
met 4000 te verminderen, dit laatste aan
tal is door de overheid vastgesteld op 
3.300 bedden. 

De kern van het rapport van de commis
sie-Dekker wordt gevormd door de voor
stellen omtrent commercialisering van de 
gezondheidszorg. Momenteel worden de 
kosten van de gezondheidszorg door de 
overheid beheerst met behulp van de 
plannings- en financieringswetgeving. De 
kosten van de gezondheidszorg worden 
immers bepaald door de aanwezige capaci
teit, vermenigvuldigd met de prijs voor 
het gebruik van een eenheid capaciteit. De 
Wet Ziekenhuisvoorzieningen regelt de 
capaciteit op basis van de behoefte. De 
Wet Tarieven Gezondheidszorg bepaalt 
de budgetten, tarieven en honoraria. Deze 
wetten richten zich voornamelijk op de 
aanbodzijde van de zorg, om zo de kosten 
te beheersen. 
De commissie-Dekker stelt een gericht
heid op de markt, de vraagzijde voor. 
Voor de patiënten houdt dit In dat ze zelf 
kunnen kiezen hoeveel risico ze willen 
nemen, en dus hoe groot hun eigen bij
drage Is. Het onderscheid tussen particu
liere ziektekostenverzekeraars en de zie
kenfondsen moet verdwijnen, de onder
linge concurrentie tussen de verzekeraars 
zal toenemen. 
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De aanbieders van de gezondheidszorg 
zullen te maken krijgen met prijsconcur
rentie en commercialisering. Dit zou tot 
een doelmatiger en dus kostenbesparend 
handelen van gezondheidszorginstellingen 
moeten leiden. 
Wanneer de voorstellen van de commis
sie-Dekker worden ingevoerd, zal dit In 
de toekomst tot de volgende veranderin
gen leiden: 
Er komt een nieuw verzekeringsstelsel, 
bestaande uit een basis- en een aanvul
lende verzekering. De basisverzekering is 
verplicht en men dient daarvoor een pre
mie te betalen die deels vast is en deels 
afhankelijk van het inkomen. De verzeker
den kunnen zelf kiezen of ze al dan niet 
een aanvullende verzekering afsluiten. De 
basisverzekering is qua inhoud voor iede
reen hetzelfde, het aangeboden pakket 
van de aanvullende verzekering wordt 
bepaald door de verzekeraars en Is daar
mee een concurrentiemiddeL 
Verzekeraars en aanbieders van de 
gezondheidszorg zullen In de toekomst 
tot overeenstemming dienen te komen 
voor wat betreft het volume, de bekostl-

2.1.3. lntematlonole tendensen 

Internationalisering is een ontwikkeling die 
momenteel niet alleen het bedrijfsleven 
bezighoudt, maar ook zijn invloed heeft 
op de gezondheidszorg. Een actueel 
thema is met name de eenwording van de 
Europese markt eind 1992. De ontwikke
ling met betrekking tot Europa '92 heeft 
een extra push gekregen door een aantal 
Europese 'captains of industry', die de 
concurrentiepositie van Europa ten 
opzichte van die van de Verenigde Staten 
van Amerika en Japan zagen verslechteren. 
Deze (grote) ondernemers willen hun 
positie versterken door: 

ging en de kwaliteit van de zorg. Deze 
zaken liggen nu nog grotendeels in handen 
van de overheid. 

De voorstellen van de commissie-Dekker 
hebben betrekking op de structuur en de 
financiering van de gezondheidszorg. Meer 
inhoudelijk van karakter zijn de voorstel
len die geformuleerd staan in de Nota 
2000. Deze nota neemt als uitgangspunt 
niet zorg, maar gezondheid; dit betekent 
in plaats van een gerichtheid op zieken
zorg een beleid gericht op gezondheid. 
Uitgangspunt van dat toekomstige beleid 
is het handhaven en/ of verbeteren van de 
gezondheidstoestand van de bevolking. 
Uit het "Kerndocument Gezondheids
zorg" van de regering blijkt dat in het hui
dige beleid vergeleken met dat van vroe
ger meer de nadruk ligt op de ontwikke
ling van preventieve maatregelen. 

In het algemeen zal de toekomst van de 
gezondheidszorg gekenmerkt worden 
door een steeds verder terugtredende 
overheid. 
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- een grotere afzetmarkt (Europa) 
- een versterking op de markten buiten 

Europa 
- verlaging van de produktie- en loonkos

ten 
- concentratie van hoogwaardig onderwijs 

en onderzoek 
- kwaliteitsverbetering. 
Onder andere hun aanbevelingen hebben 
uiteindelijk geleld tot het ontstaan van het 
zogenaamde Witboek. Hierin worden 280 
maatregelen voorgesteld om te bereiken 
dat er een Europese economische markt 
ontstaat met een vrij verkeer van perso-



nen, goederen, diensten en kapitaal. De 
kansen en bedreigingen die Europa '92 
met zich meebrengt voor de gezondheids
zorg zijn de volgende: 

Het initiatief Europa '92 is gepushed door 
het bedrijfsleven. Het is dus sterk onder
nemersgerlcht. Consumentenorganisaties 
en vakbonden hebben er nog weinig grip 
op. Zoals reeds vermeld is het bedrijfsle
ven gebaat bij een verlaging van de pro
duktie- en loonkosten en dus bij een ver
laging van de belasting en sociale werkge
verspremies. De bereidheid van werkge
vers om mee te betalen aan het huidige 
pakket van de gezondheidszorg zal ver
minderen. Zelfs werknemers blijken min
der solidair ten gunste van loonsverho
ging. Verwacht wordt dat in de toekomst 
de chronische zorg en de maatschappelijke 
dienstverlening betaald zullen. moeten 
worden uit belastinggelden. Aangezien 
een belastingverlaging in de lijn der ver
wachting ligt, zullen de opbrengsten uit de 
belasting afnemen en dus zal bij toekom
stige toewijzing van belastinggelden con
currentie ontstaan. De gezondheidszorg 
zal met andere maatschappelijke sectoren 
moeten gaan concurreren zoals bijvoor
beeld sociaal-culturele instellingen, die 
voor hun financiering voor een groot deel 
ook afhankelijk zijn van overheidssubsidies 
en dus belastinggelden. 

Een hiermee samenhangende bedreiging is, 
dat door het wegvallen van de grenzen in 
1992 de collectieve lasten in alle landen 
gelijk moeten zijn om concurrentieverval
sing tegen te gaan. Nederland wordt ech
ter gekenmerkt door een zeer goed ver
zekeringsstelsel, dat dan wellicht zou ver
slechteren. Om dit te voorkomen is een 
sterke lobby in Brussel een vereiste. 
Tevens kan dit betekenen, dat er door de 

vereiste BTW-harmonisatie voor (delen 
van) de gezondheidszorg BTW betaald 
dient te worden. Dit leidt uiteindelijk tot 
een daling van het besteedbaar inkomen. 

Daarnaast moet niet worden uitgesloten 
dat Nederland zich moet aanpassen op het 
gebied van ethische en culturele normen. 
Europees gezien is het wenselijk dat de 
normen omtrent bijvoorbeeld abortus, 
euthanisie en AIDS gelijkgeschakeld wor
den. Nederland zal zich in die kwesties 
waarschijnlijk wat conservatiever moeten 
opstellen om deze harmonisatie mogelijk 
te maken. 

Een andere bedreiging die ontstaat door 
Europa '92 is de toenemende concurren
tie. 
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De concurrentie zal toenemen tussen de 
verschillende verzekeraars en banken. Bui
tenlandse banken en verzekeringsmaat
schappijen mogen dan Immers ook direct 
op de Nederlandse markt hun diensten 
aanbieden en andersom. Dit wordt echter 
ook wel als een kans gezien voor Neder
land, doordat Nederland al vrij open is en 
er dus een grote know-how aanwezig is 
op dit gebied. 
Daarnaast zal door maatregelen betref
fende de vrije beroepsuitoefening en vrije 
vestiging van specialisten de onderlinge 
concurrentie tussen specialisten toene
men. Er wordt echter geen grote migratie 
van specialisten verwacht en dus lijken de 
gevolgen van deze maatregelen beperkt. 
Met name in de grensstreken wordt ver
wacht dat er concurrentie zal ontstaan 
tussen instellingen door het ontstaan van 
grensoverschrijdend patiëntenverkeer. Dit 
lijkt voor de Nederlandse gezondheids
zorg eerder een kans dan een bedreiging 
doordat wij beschikken over een kwalita
tief hoogwaardig gezondheidszorgstelseL 



Op Europees niveau lijkt ook een ontwik
keling te ontstaan naar concentratie van 

topklinische voorzieningen. Hierin ligt 
voor Nederland ook een kans, vanwege 
de hier aanwezige hoogwaardige kennis en 
vaardigheden. 

Aandachtsveld technologie 

Evenals in andere sectoren van onze eco

nomie speelt ook in de gezondheidszorg 
de steeds verdergaande ontwikkeling van 
allerlei nieuwe technologieën een grote 
rol. Enerzijds Is er sprake van technolo

gische vooruitgang in de geneeskunde zelf 

en anderzijds is er sprake van een voort
durende ontwikkeling van de Informatie
technologie ten behoeve van de processen 
rondom de gezondheidszorg. 

Bij het eerste kan gedacht worden aan bij
voorbeeld in-vitro-fertllisatie of by-pass 
operaties. Toepassing van deze nieuwe 
technologieën heeft grote sociale, juri
dische en ethische gevolgen. Pas sinds kort 
wordt er werkelijk over de implicaties van 

deze technologieën nagedacht, tot die tijd 
was de filosofie: 'Het doel (de gezond
heid) heiligt de middelen'. Om de implica
ties systematisch te kunnen beoordelen is 

er een methode ontwikkeld genaamd 

T echnology Assessment. Deze methode 
beoordeelt een bepaalde nieuwe techno
logie op basis van het aantal gewonnen 
levensjaren en de kwaliteit van die gewon
nen jaren ten opzichte van de kosten van 
het toepassen van de nieuwe technologie. 

Deze methode kan op deze manier bijdra

gen aan: 
- een verbetering van de kwaliteit van de 

gezondheidszorg; 
- grotere doelmatigheid van de gezond

heidszorg; 
- een betere onderbouwing van besluiten 

over de gezondheidszorg, bijvoorbeeld 

een door het ziekenfonds te nemen be

sluit of een nieuwe behandeling al dan 
niet in het ziekenfondspakket opgeno
men dient te worden; 

- kostenbesparing. 

In het kader van Europa '92 waar topkli

nische voorzieningen en research gecon
centreerd worden, is het ook zinvol om 

Technology Assessment centraal uit te 

voeren, zodat een dergelijk onderzoek 
niet tot dubbele investeringen leidt. Bij 
zo'n concentratie van activiteiten is wel 
een snel informatie-uitwisselingssysteem 

vereist. Hierin ligt een kans voor Neder

land. 

Zoals reeds vermeld is de toenemende 
technologische ontwikkeling ook merk

baar in de automatisering van informatie
verwerkende processen. Binnen de 
gezondheidszorg kan onderscheid worden 
gemaakt in drie verschillende soorten 

systemen, namelijk: 
A: administratieve informatisering 

MA: medisch-administratieve informatise

ring 
MT: medisch-technische informatisering 

Onder administratieve informatisering valt 

het administratief verwerken van voorna
melijk financiële gegevens zoals bijvoor
beeld de facturering en de debiteuren- en 

cred iteurenadm in istratie. 
Onder medisch-administratieve informati
sering valt de verwerking van het totaal 

van gegevens over de patiënt, van binnen
komst tot ontslag, bijvoorbeeld de bed

denbezettingsplanning, dienstroosters, het 
medisch dossier en het medisch archief. 
Onder medisch-technische informatisering 
wordt verstaan het gebruik van informati

seringshulpmiddelen ten behoeve van pro
cesbesturing zoals patiëntenbewaking en 
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laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld 
bewakingsapparatuur in de operatiekamer, 
bestralingsapparatuur, therapie-apparatuur 
(niersteenvergruizer), en apparatuur ten 

tabel 4. Informatisering In de gezondheidszorg 

Bron:<6> 

behoeve van echografie. 
In tabel 4 is een beeld geschetst van de 
Informatisering In de gezondheidszorg. 

Intramurale Geavanceerdheld Mate van toe- Ontwikkelingen 

gezondheidszorg passingen 3-5 jaar 

MT MA A MT MA A MT MA A 

- Algemene ziekenhulzen + + ++ + + + + + + 
- Categorale ziekenhulzen + + ++ + + + + + + 
- Academische ziekenhuizen ++ ++ ++ + + ++ ++ + + 
- Psychiatrische 

ziekenhuizen en 0 0 + 0 + + 0 + + 
inrichtingen voor 

zwalalnnlgen 0 0 + 0 0 + 0 + + 
- Verpleeghulzen 0 0 + 0 0 0 0 + + 
- Medische kindertehuizen 0 0 + 0 0 0 0 + + 
- Medische kleuterdag-

verblijven 0 0 + 0 0 0 0 + + 
- Inrichtingen voor zin-

tulgelijk gehandicapten 0 + + 0 0 + 0 + ++ 

Extramurale 

gezondheidszorg 

- Bloedbanken + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 
- T rombosedlensten + ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ 
- Hulsartsenlaboratoria + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 
- Nationale Kruisvereniging 0 0 + 0 0 + 0 + + 
- Ambulante geestelijke 

gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 + + 
- Basisgezondheidsdiensten 0 0 + 0 0 + + + ++ 
- Openbare apotheken 0 + + 0 + + 0 ++ ++ 
- Hulsartsenpraktijken 0 0 + 0 0 + 0 + ++ 
- Tandartsenpraktijken 0 + + 0 + + 0 + ++ 
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Legenda: 

Geavanceerdheld = graad van geavanceerdheld toepassingen Informatie-technologie 

Mate van toepassingen = kwantiteit toepassingen Informatie-technologie 

MT = Medisch-technisch gebruik van informatlserlngshulpmiddelen 

MA = Medisch-administratief gebruik van lnformatlserlngshulpmlddelen 

A = Administratief gebruik van lnformatlserlngshulpmiddelen 

++ = zeer sterk 

+ =sterk 

0 =geen, weinig 

Ook deze technologische ontwikkelingen 
hebben nogal wat gevolgen, met name 
voor werkers In de gezondheidszorg. 
Wanneer zij te weinig kennis hebben van 
dergelijke systemen wordt de vooruitgang 
bedreigend gevonden. De problemen met 
betrekking tot beveiliging van gegevens en 
het waarborgen van de privacy van de 
patiënt versterken dit nog eens. Daarnaast 
wordt weinig het belang ingezien van een 
goed informatiebeleid voor het In samen
hang ontwikkelen van dergelijke syste
men. 

Aandachtsveld milieu 

Een erg actueel onderwerp is het milieu. 
De relatle tussen het milieu en de gezond
heidszorg ligt vooral op het gebied van het 
ziekenhuisafvaL De hoeveelheid zieken
hulsafval is vooral door het toenemende 
gebruik van eenmalige gebruiksartikelen 
de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. 
Bepaalde delen van dat afval zijn moeilijk 
te verwerken of er rijzen ethische bezwa
ren bij degenen die de verwerking op zich 
nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van afval 
als proefdieren of anatomisch afval. Uit 
onderzoek is gebleken dat centrale ver
werking van ziekenhulsafval het meest 
doeltreffend is. 
Er doet zich daarbij een aantal problemen 

voor zoals de locatiekeuze: waar de ver
werking van het afval zou moeten plaats
vinden. Daarnaast vormt het scheiden van 
het afval voor het toch al overbelaste zie
kenhuispersoneel een extra belasting. De 
overheidscontrole op kleinschalige ver
werking Is onvoldoende en bovendien 
vormt de financlering van de verwerking 
van het ziekenhuisafval een probleem. 
Vaak vormt het milieubeleid de sluitpost 
op de begroting. Ziekenhuizen zelf zijn 
bang dat de afvalverwerking ten koste gaat 
van de primaire taken van de ziekenhui
zen. In een samenwerkingsverband van 
ziekenhuizen, verbrandingsinrichtingen en 
de provinciale besturen wordt er momen
teel wel aan deze problemen gewerkt. 

De relatie tussen de gezondheidszorg en 
het milieu ligt natuurlijk ook direct op het 
terrein van ziekte en gezondheid. Door 
milieurampen, zoals bijvoorbeeld de kern
energieramp bij Tsjernobyl, door de toe
nemende verontreiniging van lucht, water 
en bodem en door milieuvervuiling ten 
gevolge van veranderingen In de klimato
logische omstandigheden (smog) ontstaan 
er bij veel mensen klachten betreffende de 
gezondheid. ZIJ komen daardoor recht
streeks met de gezondheidszorg In aanra
king. Voor het voorkomen van milieuram
pen en het tijdig doorgeven van de gevol-
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gen van optreden milieuvervuiling is Euro
pese samenwerking wenselijk en gedeelte
lijk al gerealiseerd. 

Tot slot nog een enkele opmerking over 
het sociale milieu. Europa '92 en daarmee 
ook de komende tijdsperiode zal voorna
melijk gekenmerkt worden door een 
ondernemersgerichte en ondernemers
vriendelijk en daarmee individualistisch kli
maat, ook in de gez_Qfldbeidszorg. Vooral 
ten aanzien van de chronische zorg en de 
maatschappelijke dienstverlening zullen de 
ondernemers een kritische houding inne
men. De werkgevers zijn meer gebaat bij 
acute somatische gezondheidszorg voor 
het genezen van hun arbeidspotentieel 
dan voor het verzorgen van mensen die 
niet aan het arbeidsproces kunnen deelne
men. Deze vormen van zorg zullen zich 
dus steeds meer van elkaar gaan onder
scheiden zowel voor wat betreft de finan
ciering als de besturing. De 'cure' -het 
genezen- zal gefinancierd worden door 
verzekeringsgelden en bestuurd worden 
door de werkgevers; de 'care' -het verzor
gen- zal betaald worden uit belastinggel
den en dus bestuurd worden door de 
overheid. Een nadeel van dit laatste is dat 
de chronische zorg met haar onbetaalbare 
risico's afhankelijk wordt van politieke 
keuzen. 

Aandachtsveld kwaliteit 

Wanneer er in het kader van gezondheids
zorg gesproken wordt over kwaliteit, kan 
daarbij aan een tweetal aspecten worden 
gedacht. In de eerste plaats aan de kwali
teit van het leven en in de tweede plaats 
aan de kwaliteit van de zorg. 
Het eerste punt is aanleiding voor brede 
maatschappelijke discussies met name 
over euthanasie. In de gezondheidszorg 

draait niet meer alles om de verlenging 
van het leven maar veel meer om een ver
rijking, een verbetering of in elk geval 
handhaving van de kwaliteit van het leven. 
Normen en waarden met betrekking tot 
een vraagstuk als euthanasie verschillen 
van land tot land. Met Europa '92 voor de 
deur zal getracht moeten worden tot har
monisatie van dergelijke normen te 
komen. 
Bij kwaliteit van de zorg speelt een aantal 
begrippen een rol. In de eerste plaats de 
doeltreffendheid van de zorg, dat wil zeg
gen of de zorg voldoet aan de eisen die 
aan de zorg gesteld worden. De doelma
tigheid heeft betrekking op het feit of de 
zorg zo goed en goedkoop mogelijk gele
verd wordt. Bij de marktwaarde van de 
zorg gaat het om de vraag of de zorg vol
doet aan de behoeften van de zorgvragers. 
De maatregelen die in 1-992 vanuit Brussel 
verwacht worden, hebben niet direct 
betrekking op de kwaliteit van de zorg. 
Kwaliteitstoetsing ligt nog voornamelijk in 
handen van de landelijke overheden, denk 
daarbij aan bijvoorbeeld de verschillende 
inspecties. In Nederland is er echter een 
ontwikkeling gaande, in het kader van het 
plan-Dekker, dat patiënten, verzekeraars 
en aanbieders van de zorg gezamenlijk 
kwaliteitseisen formuleren waaraan de 
gezondheidszorg moet voldoen. De over
heid treedt slechts op wanneer deze groe
pen niet tot overeenstemming komen en 
legt de minimumeisen vast in de wet. De 
rol van de overheid wordt dus corrige
rend, maar zij blijft wel een rechtstreekse 
rol spelen op die gebleden waar zelfregule
ring niet mogelijk is, bijvoorbeeld erken
ning en bescherming van titels, opleiding 
en omschrijving van deskundigheidsgebie
den. 
Enkele initiatieven op het gebied van de 
kwaliteit zijn: 
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- de intercollegiale toetsing; 
- certificatie, dat wil zeggen dat gezond-

heidszorginstellingen getoetst worden 
door een externe organisatie, die op 
basis van de standaarden kwaliteitstoet
singen uitvoert en certificaten afgeeft; 

- de Wet BIG, de Wet op de Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg, die 
dient om de kwaliteit van de beroepsuit
oefening te bewaken. 

Aandachtsveld scholing en personeel 

Voor de werkers in de gezondheidszorgin
stellingen bijvoorbeeld apothekers, fysio
therapeuten, verpleegkundigen, artsen 
e.d. zijn de veranderingen in rol en de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor 
verpleegkundigen het grootst. 
Aan de ene kant is de taak van verpleeg
kundigen steeds verder uitgebreid, bijna 
als vanzelfsprekend zijn de verpleegkundi
gen allerlei onderdelen van taken van de 
specialisten gaan overnemen, die eigenlijk 
niet tot hun verantwoordelijkheids- en 
competentiegebied behoren. Aan de 
andere kant vindt er een verdergaande 
specialisatie plaats. Taken die eerst door 
verpleegkundigen werden uitgevoerd, 
vormen nu een geheel nieuwe functie, bij
voorbeeld die van operatie-assistent. 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Voor verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden wordt deze geken
merkt door perioden van tekorten als 
overschotten, tegelijkertijd en volgtijde
lijk. Momenteel is er weer sprake van een 
tekort op de arbeidsmarkt. Dit tekort 
ontstaat door de volgende omstandighe
den: 
- in de gezondheidszorg zijn relatief veel 

jongeren werkzaam, door hun grote 
mobiliteit veroorzaken zij een groot ver-

loop onder het personeel; 
- door de hoge werklast is het ziektever

zuim groot; 
- het aandeel van jongeren in de poten

tiële beroepsbevolking neemt af; 
- jongeren nemen langduriger deel aan het 

dagonderwijs; 
- er is concurrentie van andere bedrijfssec

toren bij de werving van schoolverlaters; 
-de lonen in de gezondheidszorg liggen 

met ongeveer 12 % achter ten opzichte 
van het bedrijfsleven. 

Voor een beter begrip van de arbeids
markt is het nuttig een korte opsomming 
te geven van de functies en opleidingsmo
gelijkheden tot verpleegkundigen. 
Er wordt wel onderscheld gemaakt tussen 
A-, B-, Z-verpleegkundigen en ziekenver-
zorgenden (ZV). · 
A-verpleegkundigen zijn voornamelijk 
werkzaam in algemene en academische 
ziekenhuizen. 
B-verpleegkundigen werken op psychia
trische afdelingen van algemene ziekenhui
zen of in psychiatrische ziekenhuizen. 
Z-verpleegkundigen zijn werkzaam in de 
zwakzinnigenzorg. Ziekenverzorgenden 
zijn meestal werkzaam in verpleeghuizen. 
De opleidingsmogelijkheden zijn MDGO
Vp, HBO-V en de in-service-opleidingen. 
Het MDGO-Vp leidt op tot verpleger/ver
pleegster op het tweede deskundigheidsni
veau voor alle sectoren, het HBO-V leidt 
op tot verpleegkundige op het eerste des
kundlgheidsnlveau voor alle sectoren en 
de in-service-opleidingen zijn leerarbeids
overeenkomsten, die door de instellingen 
zelf worden verzorgd en specifiek op de 
sector zijn gericht. 

De situatie In Noord-Brabant is momen
teel zo, dat er onvoldoende A- en B-ver
pleegkundigen worden opgeleid door de 
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in-service-opleidingen. Deze tekorten 
worden wel enigszins opgeheven door het 
aanbod uit het dagonderwijs en de 
arbeidsreserve, maar In de toekomst wor
den er wel tekorten verwacht. Z-ver
pleegkundigen zijn er nu teveel, maar er 
worden voor de toekomst ook tekorten 
verwacht. Aan ziekenverzorgenden is een 
tekort, maar dit wordt enigszins opgehe
ven door de instroom van MDGO-Vp-ers. 

Goede samenwerkingsstructuren tussen 
de opleidingsinstituten en de gezondheids
zorglnstellingen, bijvoorbeeld voor wat 
betreft de werving van leerlingen kunnen 

2.2. HE.T ONDE.RWIJS 
Uit tabel 2 op bladzijde 137 Is op te 
maken dat er in Noord-Brabant 2600 
onderwijsinstellingen zijn, die aan 47.000 

Wetenschappelijk onderwijs C'#O): 

KUB (Tilburg) 
TUE (Eindhoven) 

Hoger beroepsonderwijs (HBO): 

HTO 
HEAO 
overig HBO 

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO): 

MTO 
MEAO/MMO 
overig MBO 

Lager beroepsonderwijs (LBO): 

LTO/ITO 
overige LBO 

bijdragen aan het opheffen van tekorten 
en het voorkomen van overschotten. 
Er kan getracht worden het rendement 
van de opleidingen te verhogen en het 
verloop in de instellingen te reduceren 
door het houden van functioneringsge
sprekken en exit-interviews, door een 
horizontale of verticale verruiming van de 
werkzaamheden, dat wil zeggen het toe
voegen van extra taken of verantwoorde
lijkheden aan het huidige werk, of do_or de 
invoering van deeltijdarbeid en het aanbie
den van mogelijkheden voor herintreding 
door middel van her- of omscholing, dit 
laatste vindt reeds plaats. 

personen werk bieden. De leerlingen aan
tallen zijn uitgesplitst over de verschil
lende onderwijsinstellingen: 

1988/89 

8.100 
6.500 

1986/87 

7.150 
3.750 
9.850 

1986/87 

11.200 
11.250 
14.850 

1986/87 

23.750 
22.900 
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Algemeen voortgezet onderwijs: 

Bron: ETIN Kengetallen voor Noord-Brabant 

Het Witboek (zie blz. 141) bevat maar een 
beperkt aantal maatregelen die recht
streeks van invloed zijn op het onderwijs. 
Er zijn maatregelen gericht op een onder
linge erkenning van diploma's. Dit geldt 
voor diploma's in het hoger onderwijs, 
ingenieursdiploma's, diploma's farmacie en 
huisartsendiploma's. Deze maatregel kan 
inhouden dat sommige opleidingen aange
past moeten worden, zodat ze voldoen 
aan de voorwaarden voor wederzijdse 
erkenning. Ter bevordering van de 
arbeidsmobiliteit zijn er maatregelen geno
men om vergelijking van getuigschriften 
op vakbekwaamheid mogelijk te maken. 
Daarnaast zijn er in het Witboek maatre
gelen omtrent het verblijfsrecht van niet
actleven en omtrent intellectueel eigen
dom. 
Europa 1992 heeft behalve deze directe 
gevolgen, voortkomend uit maatregelen 
van Brussel ook een groot aantal indirecte 
gevolgen. Om te kunnen concurreren met 
Japan en de Verenigde Staten van Amerika 
is het erg belangrijk beroepsopleidingen 
voortdurend aan te passen aan de techno
logische ontwikkelingen. Een hoog opge
leid kennispotentieel is immers van 
wezenlijk belang voor de toekomstige 
positie van Europa. Er zijn inmiddels al 
gemeenschappelijke opleidingsprogram
ma's ontwikkeld die streven naar samen
werking tussen het hoger onderwijs en de 
industrie op het gebied van geavanceerde 
opleidingen voor nieuwe technologieën 
(COMETT). Ook uitwisseling van deze 

121.750 1986/87 

programma's tussen de verschillende EG
landen vindt plaats. 
Behalve in dit soort onderwijsprogram
ma's is in het algemeen een versterking 
van de Europese dimensie in het onder
wijs belangrijk. Een probleem dat zich 
hierbij voordoet is enerzijds dat de laatste 
jaren van alle kanten geprobeerd wordt 
om in het onderwijs meer aandacht te 
krijgen voor allerlei actuele maats,happe
lijke vraagstukken en dat daarvoor een
voudigweg niet voldoende ruimte is In het 
lesprogramma. Anderzijds kan ook niet 
van de onderwijsgevenden verwacht wor
den dat zij zo snel voldoende lesmateriaal 
en kennis over een bepaald onderwerp ter 
beschikking hebben. 

Het wegvallen van de grenzen in 1992 zal 
zijn invloed hebben op de arbeidsmarkt. 
Evenals nu met studentenstops voor 
bepaalde studierichtingen of met uitbrei
ding van capaciteit ingespeeld wordt op 
arbeidsmarkteffecten, zo zal dit ook in de 
toekomst belangrijk blijven voor het 
onderwijs. 
Nederlanders staan in het algemeen 
bekend om hun goede beheersing van de 
vreemde talen. Op dit gebied heeft ons 
land een voorsprong ten opzichte van de 
ander Europese landen, al wordt dit 
tegenwoordig hoe langer hoe meer be
twijfeld. Om de voorsprong te behouden 
of, misschien beter, weer op te bouwen Is 
en blijft het onderwijs in vreemde talen 
een belangrijk aandachtspunt. 
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2.3 SOCIAAL-CUL TU~LE INSTELLINGEN 
Onder sociaal-culturele en culturele instel
lingen vallen, volgens de door het CBS 
gehanteerde standaardbedrijfindeling o.a. 
- wijk-, buurt- en dorpswerk; 
- jeugdwerk; 
- vormings- en ontwikkelingswerk; 
- bibliotheken en musea; 
-radio en televisie; 
- filmwezen; 
-schouwburgen en concertgebouwen; 
- gezelschappen en zelfstandige kunste-

naars; 
- samenwerkings- en adviesorganen. 

Ontwikkelingen in deze subsector zijn 
onder andere het gevolg van een verande
rende houding ten opzichte van kunst, 
zowel van de consument als van de over
heid. Daarnaast hebben de bezuinigings
maatregelen ook de sociaal-culturele 
Instellingen getroffen. In dit kader kunnen 
enkele ontwikkelingen worden genoemd: 

De laatste jaren is èr sprake geweest van 
een sterke toename van het museum- en 
theaterbezoek. In 8 jaar tijd is het 
museumbezoek met ongeveer 40% geste
gen tot 19.8 miljoen bezoekers per jaar in 
1987. 
Cultuur wordt steeds meer beschouwd als 
een voorwaarde voor economische 
opbloei, al wordt ook wel gesteld dat eco
nomische bloei een voorwaarde is voor 
cultuur. Cultuur heeft promotionele en 
representatieve eigenschappen en daar
naast een recreatieve en toeristische func
tie. Vooral het bedrijfsleven springt op 
deze eigenschappen in. Kunst wordt een 
onderdeel van de marketing-mix. Ten 
opzichte van tien jaar geleden is er dus het 
een en ander veranderd. Kunst werd toen 
nog beschouwd als een publieke en geheel 

door de overheid te verzorgen zaak. Het 
bedrijfsleven was 'dlrty', het zou meepro
fiteren van de door de overheld betaalde 
activiteiten en bovendien had de overheid 
geen behoefte aan steun en inmenging van 
het bedrijfsleven. Echter evenals de 
gezondheidszorginstellingen werden ook 
de sociaal-culturele instellingen in de jaren 
'80 getroffen door drastische bezuinigings
maatregelen. Vanaf dat moment is er 
sprake van deregulering, decentralisatie, 
eigen verantwoordelijkheid en het profijt
beginsel. Een maatregel die bijvoorbeeld 
rechtstreeks voortkomt uit de bezuinigin
gen is de voorgenomen en deels in uitvoe
ring zijnde reorganisatie van het orkesten
bestel in Nederland. 
Betrokkenheid van het bedrijfsleven is nu 
alom geaccepteerd, zelfs als er commer
ciële doelen zijn. Een bedreiging vormt 
echter een te vergaande verstrengeling van 
commercie en cultuur, die kan leiden tot 
een vernietiging van het cultuureigene. 
Hier en op enkele andere terreinen blijft 
dan ook een taak liggen voor de overheid, 
al neemt volgens velen de overheid niet 
de financiële consequenties van deze hou
ding voor haar rekening. 
De overheid moet de marktwerking sti
muleren. Dit wordt enigszins bereikt door 
het toekennen van budgetten aan sociaal
culturele instellingen. Deze zijn door de 
budgetten gedwongen economisch te han
delen en zich dus te richten op de markt. 
De overheid moet ervoor zorgen dat zij 
haar middelen niet besteedt aan zaken 
waar de consument al voor wil betalen en 
zo blijven zorgen voor de nodige culturele 
variatie. 
Evenals in vele andere sectoren van de 
maatschappij speelt ook in sociaal-cultu
rele instellingen de technolo~ie een toene-
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mende rol. Zo is bijvoorbeeld de KUB van 
plan een high-tech bibliotheek te starten 
en kunnen bijvoorbeeld beeldende kun
stenaars over een steeds geavanceerde 
'uitrusting' beschikken zowel voor ont
werp als uitvoering van hun bezigheden. 
Over de effecten van Europa '92 op de 
sociaal-culturele instellingen wordt erg 
verschillend gedacht. De tendens is dat 
Nederland in principe niet bang hoeft te 
zijn om de eigen cultuur te verliezen (een 
vergelijking wordt bijvoorbeeld gemaakt 
met de Friezen, die toch ook in staat zijn 
gebleken om binnen Nederland hun eigen 
cultuur te behouden), maar dat er wel 
bewust ruimte moet worden gecreëerd 
voor een eigen cultuurpolitiek. 
Enkele aanbevelingen voor de toekomst 
zijn dan ook de volgende: 

-In Nederland heeft de omroep een cultu
rele functie. Het is erg belangrijk dat de 
zendgemachtigden in Hilversum gaan 
samenwerken om zich op de Europese 
markt een plek te kunnen verwerven 
om zo te kunnen bijdragen aan het eigen 
culturele gezicht van Nederland. Er 
wordt ook gedacht in de richting van een 
fusie van de NOS (Nederlandse omroep
stichting) en de BRT (Belgische radio en 
televisie). 

- Het benoemen van meer culturele atta
ché's aan de ambassades. 

- Het internationaal kunstbeleid moet een 
verlengstuk zijn van het nationaal kunst
beleid. Nederland moet zich concentre
ren op de gebieden waarop Nederland 
goed is. 

• AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES 
In de niet-commerciële dienstverlening zal 
gestreefd moeten worden naar een meer 
marktgerichte houding. Dit komt voorna
melijk voort uit het feit, dat de financie
ring door de overheid van de activiteiten 
in de niet-commerciële dienstverlening 
afneemt en deze sector dus gedeeltelijk 
afhankelijk wordt van de consument. 

De voorstellen van de commissie-Dekker 
zullen grote gevolgen hebben voor d~ 
structuur, organisaties en financiering van 
de gezondheidszorg. Het is wenselijk dat 
de gevolgen van de plannen met alle 
betrokken partijen goed worden over
dacht. 

Een goede lobby in Brussel is nodig om 
ons goede verzorgings- en verzekerings-

stelsel te kunnen behouden, ook na 1992. 

Overleg en samenwerking tussen de ver
schillende landen op Europees niveau over 
vraagstukken als abortus, euthanasie, 
AIDS is gewenst om zo te komen tot een 
harmonisatie van ethische normen 
omtrent deze vraagstukken. 

Voor Nederland ligt er een mogelijkheid 
om enkele topklinische voorzieningen te 
kunnen gaan leveren. Deze kans moet 
met beide handen gegrepen worden door 
een optimale benutting van de aanwezige 
kennis en vaardigheden. 
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niveau, zodat dubbele investeringen wor
den voorkomen. 

De gevolgen van activiteiten in de gezond
heidszorg voor het milieu moeten goed 
overdacht worden. Het milieu mag niet 

langer de sluitpost van de begroting wor
den, maar dient een onderdeel van het 
beleid te worden. Op Europees niveau is 
ook voor het milieu samenwerking 
gewenst. 

De overschotten en met name tekorten 
die zich voordoen op de arbeidsmarkt 
voor werkers In de gezondheidszorg moe
ten worden voorkomen door te streven 
naar samenwerking tussen opleidingsinsti
tuten en gezondheidszorglnstelllngen, 
door functioneringsgesprekken, door hori
zontale en/ of verticale verruiming van de 
werkzaamheden, door deeltijdarbeid, 
door mogelijkheden voor herindeling, na-, 
om- of bijscholing, en door het opvijzelen 
van het Imago van de niet-commerciële 
dienstverlening als werkgever. 
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