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Hoofdstuk II Vakbeweging en economische
 geografie, theorie en empirie

2.1 Inleiding

Het gaat in deze studie om zicht te krijgen op betekenis en invloed van de vakbeweging op de 
ontwikkelingsgang (vooral ook in economische zin) van regio’s. 
De precieze doel-, probleem- en vraagstelling van dit onderzoeksproject zullen in hoofdstuk III worden 
afgebakend. 
De economische geografie, de discipline waarbinnen dit onderzoeksproject plaatsvindt,  concentreert 
zich in het bijzonder op een drietal thema’s: de lokatiekeuze van bedrijven, de ontwikkeling en groei 
van regio’s en de rol en mogelijkheden van overheden om die beide voorgaande zaken te beïnvloeden.
Factoren die bij al deze drie thema’s spelen zijn: de product-levenscyclus (VERNON, 1966), de 
technologische ontwikkeling (SCHUMPETER, 1934), veranderende bedrijfs-strategieën (bijvoorbeeld 
‘back to the core-business’ of  ‘just-in-time-productie en -levering’), de globalisering van markten 
en concurrenten (HAKANSON, 1979) en de telkens veranderende produktiemilieus (vanwege bewust 
beleid van overheden, vanwege de autonome ontwikkeling van regio’s, dan wel vanwege een combinatie 
van beide).
In dit hoofdstuk past de vraag of het hiervoor geduide onderwerp als zodanig binnen het vakgebied van 
de economische geografie herkend en erkend wordt en zo ja welke plaats het daarbinnen dan inneemt. 
Mocht dit thema niet als zodanig erkend worden, dan is de vraag gerechtigd of dat dan niet alsnog zou 
moeten. 
“Het in regio’s verschillend optreden van de vakbeweging lijkt - logischerwijs - mede bepalend te 
(kunnen) zijn voor het verschil in ontwikkeling van die regio’s”, zo concludeert bijvoorbeeld de 
politicoloog D.Albers in zijn vergelijkende studie over de rol van de vakbeweging in een aantal 
verschillendsoortige regio’s in Europa. (ALBERS, 1995) 
Om een meer definitief antwoord op die vraag te kunnen geven, lijkt het zinnig om systematisch na te 
gaan waar binnen de economische geografie gevoeligheid voor dit specifieke thema bestaat en welke 
inzichten daarbij dan mogelijkerwijs bestaan.

Bij voorbaat staat buiten kijf, dat het bestaande en het, door de in een bepaalde regio gevestigde 
bedrijven beleefde productiemilieu (het geheel van bedrijfsexterne condities dat zowel van invloed was 
op de beslissing van die bedrijven om zich in die regio te vestigen, als op hun verdere functioneren; DE 
SMIDT, 1975) in hoge mate de verdere ontwikkeling van die regio mee bepaalt. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de regionale productiestructuur, de samenstelling naar bedrijfsklassen 
van de reeds in de regio gevestigde bedrijven. Het bestaan van een specifieke productiestructuur kan 
bijpassende bedrijfsvestigingen in zo’n regio stimuleren. Maar een specifieke productiestructuur kan 
regio’s ook in de problemen brengen, namelijk als sectorale problemen processen van herstructurering 
in gang zetten. 
De bedrijfseconomische resultaten van de in een regio gevestigde bedrijven worden - naast de effecten 
van de voor alle bedrijven geldende beperkingen van het aldaar heersende productiemilieu - vooral ook 
bepaald door ieders afzonderlijke markt- en concurrentieposities. Het gezamenlijke resultaat van alle 

opmaak-definitief.indd   23 07-01-2009   11:16:12



24

in een regio gevestigde ondernemingen is dan uiteraard bepalend voor de verdere ontwikkeling van die 
regio.
De vraag in deze studie is nu hoe de regionale vakbeweging zich verhoudt tot het specifieke 
productiemilieu, de specifieke productiestructuur en de markt- en concurrentieposities van de 
afzonderlijke (dominante) bedrijven in de regio Noord-Nederland.

In paragraaf 2.2 wordt daartoe in eerste instantie nagegaan of - in de diverse vestigingsplaatstheorieën 
binnen de economische geografie - de vakbeweging als een  belangrijke (f)actor wordt gezien. 
In paragraaf 2.3 wordt vervolgens nagegaan in hoeverre het optreden van de vakbeweging gezien 
wordt als medebepalend voor de ontwikkeling van regio’s.  De diverse ontwikkelingstheorieën worden 
daartoe gescreend op hun aandacht voor de factor arbeid in het algemeen en voor de (f)actor (regionale) 
vakbeweging in het bijzonder. 
In paragraaf 2.4 wordt dan gekeken in hoeverre binnen de theorieën omtrent de ontwikkeling van de 
structuur van regio’s (de structurele benadering) het optreden van de regionale vakbeweging als een 
belangrijke variabele wordt beschouwd. 
In 2.5 wordt dan bezien of de vakbeweging binnen de institutionele benadering van regionale 
ontwikkelingen een wezenlijke rol speelt. 
In 2.6 wordt ook de evolutionaire benadering daarop gescreend. 
In paragraaf 2.7 wordt dan nog bij de ‘social-capital’-benadering nagegaan of daar aandacht bestaat 
voor de (f)actor (regionale) vakbeweging.
Tenslotte is er in 2.8 aandacht voor de studie van Ida Terhuin over de ontwikkeling van rurale regio’s in 
Europa in het licht van de diverse ontwikkelingstheorieën.

Na die speurtocht langs de theorie wenden we ons vervolgens in paragraaf 2.8 tot recent empirisch 
onderzoek. Is de (regionale) vakbeweging recentelijk onderwerp geweest van empirisch onderzoek? 
Dat blijkt het geval te zijn. Bovendien zijn naar aanleiding van die onderzoekingen enkele interessante 
wetenschappelijke debatten op gang gekomen. Daarin draait het telkens om de vraag in hoeverre de 
bestaande vakbondscultuur in een bepaalde regio, gegeven de specifieke, daar bestaande verhouding 
arbeid-kapitaal, (mee)bepalend is voor de sociaal-economische ontwikkelingen van die regio. De 
omgekeerde vraagstelling is overigens ook interessant: wordt door allerlei nieuwe sociaal-economische 
ontwikkelingen ook de (regionale) vakbeweging al dan niet gedwongen om de eigen struktuur en 
cultuur en de daarmee samenhangende relaties met het kapitaal in die regio aan te passen? 

2.2 Vestigingsplaatstheorieën

Het eerste hierboven genoemde kernthema van de economische geografie is de lokatiekeuze van 
ondernemingen. Rond het fenomeen lokatiekeuze bestaan tal van theorieën, elk deel uitmakend van 
één van de hoofdstromingen binnen de sociale geografie. We zullen hier enkele van die theorieën kort 
bij langs lopen, op zoek naar mogelijke aandacht voor de (regionale) vakbeweging als medebepalende 
actor rond de lokatiekeuze van ondernemingen.

De klassieke vestigingsplaatstheorieën. Namen van met hun theorieën beroemd geworden auteurs zijn in 
dat verband: Von Thünen, Weber en Christaller, alle drie overigens econoom. Hun theorieën gaan uit van 
het bestaan van volledige concurrentie en van het vrij beschikbaar zijn van productiefactoren als arbeid, 
kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. Zij concentreren zich alle drie op de lokatiekeuzeproblematiek 
van één afzonderlijke onderneming, maar dan wel elk in verschillende sectoren van de economie 
(achtereenvolgens in de agrarische sector, de industriële sector en de tertiaire sector). 
Bij alle drie staat het begrip afstand centraal. Zij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de 
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vervoerskosten van bedrijven en/of van hun afnemers. Weber is van deze onderzoekers de enige die, 
naast zijn specifieke belangstelling voor agglomeratie-effecten, ook aandacht heeft voor andere typen 
vestigingsplaatsfactoren. Het gaat hem om de optimale situering van produktie-eenheden in relatie tot 
hun specifieke inputbehoeften. Hij ziet de factor arbeid daarbij als een belangrijke productiefactor. Het 
gaat hem dan overigens niet zozeer om de georganiseerde vakbeweging, maar meer om het al dan niet 
voorhanden zijn van voor de nieuwe activiteiten passende arbeidskrachten. 

Neo-klassieke vestigingsplaatstheorieen. Ook bij neoklassieke economen als Hotelling, Hoover, 
Isard en Moses speelt de factor arbeid nauwelijks een rol - en dan zeker niet wat de georganiseerde 
vakbeweging betreft. Wel heeft Moses het over factor-substitutie, wat volgens hem ook kan betekenen 
het vervangen van arbeid door machines. Een toenemende productieomvang leidt volgens hem over 
het algemeen tot input-substitutie, in het bijzonder wat de vervanging van de factor arbeid door nieuwe 
kapitaalgoederen betreft. Bij zich vestigende bedrijven is de omvang van de voorgenomen productie 
uiteraard bepalend voor de te kiezen mix aan productiefactoren. Bij de vestiging van kleinere bedrijven 
zal de factor arbeid, in het bijzonder de kwaliteit daarvan, over het algemeen relatief belangrijk zijn. 
Bij de vestigingen van grotere ondernemingen speelt vooral ook de aanwezigheid van voldoende 
arbeidskrachten (kwantiteit) een belangrijke rol. In deze theorie van Moses komt de factor arbeid dus 
wel in beeld, maar dan vooral in de betekenis van kwaliteit en kwantiteit van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt van een regio, bezien in relatie tot de schaal van het nog op te starten bedrijf. Het gaat 
dus ook hier niet om de vakbeweging in de betekenis van een sociaal fenomeen en eigenstandige actor 
in de regio.

Dan kent de economische geografie sinds begin jaren zestig ook een behaviourale traditie. 
Wetenschappers als Pred en Simon hebben in dat kader in het bijzonder oog voor het gedrag van 
ondernemers rond nieuwe bedrijfsvestigingen. Belangrijk wordt geacht hoe een ondernemer, die denkt 
aan het starten van een bedrijf of aan het verhuizen van zijn onderneming naar een bepaalde regio, 
aan informatie komt over die potentiële vestigingsplaats. Zo geeft Pellenbarg (PELLENBARG, 1985) 
aan, dat de “mental maps” van ondernemers nogal bepalend zijn voor hun ruimtelijke preferenties en 
daarmee voor hun voorkeuren inzake mogelijke vestigingsplaatsen. De rol van de vakbeweging zou op 
zich heel wel een element kunnen vormen binnen de betreffende “mental maps”. Maar, ook bij deze 
benadering gaat het niet om de (regionale) vakbeweging zelf.

Welke van de vestigingsplaats theorieen men ook als uitgangspunt kiest, de invloed van de (regionale) 
vakbeweging op de lokatiekeuzes van zich mogelijk vestigende ondernemingen, lijkt op voorhand hoe 
dan ook beperkt. De ene bedrijfsvestiging is overigens de andere niet. Zo moet tenminste onderscheid 
gemaakt worden tussen twee typen bedrijfsvestiging. Bij type één is er sprake van de opstart van nieuwe 
activiteiten die hun wortels al wel in de betreffende regio hebben, dus om regionale starters of om de 
spin-off van in die regio reeds gevestigde bedrijven of instellingen. Bij type twee gaat het om bedrijven 
die van elders komen, bijvoorbeeld de vestiging in een regio van een filiaal van een multinationale 
onderneming of de vestiging van een migrerend bedrijf, komend vanuit een andere regio.
Bij starters gaat het meestal om individuen uit de regio zelf. De mate waarin de vakbeweging in die regio 
dominant aanwezig is, speelt bij zo’n start waarschijnlijk geen rol, tenzij de starter, als eenmansbedrijf 
zonder personeel, lid is van een vakbond en door die bond in zijn ondernemerschap wordt gestimuleerd 
en gesteund.7

Bij spin-off’s gaat het vaak om het vanuit bestaande ondernemingen verzelfstandigen van  bepaalde 
activiteiten, inclusief de daar direct bij betrokken (soms ook overtollig geworden) werknemers. Het 

7 De FNV (FNV-Bondgenoten) organiseert tegenwoordig ook ZZP’ers, oftewel zelfstandigen zonder 
personeel.
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kan dan zijn, dat de betreffende vakbonden betrokken zijn geweest bij het realiseren van gunstige 
voorwaarden voor zulk verzelfstandigingsgedrag, bijvoorbeeld samenhangend met een doorgevoerde  
reorganisatie. Ook willen mede door de betreffende vakbonden in het verleden bedongen VUT-
regelingen nog wel eens een voorwaarde zijn om de opstart van zulke nieuwe bedrijvigheid überhaupt 
mogelijk te maken.
Als het gaat om spin-off’s van een kenniscentrum, bijvoorbeeld van een universiteit, kan het ook nog zo 
zijn, dat er sprake is van een indirecte stimulans van onder andere de vakbeweging, bijvoorbeeld doordat 
de vakbeweging is vertegenwoordigd in het bestuur of in een commissie van een technologietransferpunt 
of in een begeleidingsgroep van een sciencepark-constructie, of iets dergelijks. Zo’n positie zal evenwel 
slechts incidenteel door een vakbondsvertegenwoordiger worden ingenomen. 

Als een zich nieuw vestigend bedrijf van elders uit Nederland komt, ligt directe betrokkenheid van de 
vakbeweging in de ontvangende regio evenmin erg voor de hand. De betrokkenheid van de vakbeweging 
in de donor-regio zal dan vooral de condities betreffen waaronder het zittende personeel al dan niet mee 
kan naar de nieuwe regio en daarmee is eerder sprake van een remmende dan van een stimulerende 
betrokkenheid. Soms is zo’n kwestie evenwel zo heikel, dat zowel de vakbeweging in de donor-regio 
als de vakbeweging in de ontvangende regio betrokken zijn bij de overplaatsing. Denk bijvoorbeeld 
aan de spreiding van rijksdiensten. De Noordelijke vakbeweging heeft indertijd, via haar relatie met 
de landelijke vakbeweging, een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing van de rijksoverheid om de 
hoofddirectie van de PTT over te plaatsen naar Groningen.8 
Gaat het om potentiële vestigingen van filialen van buitenlandse bedrijven, dan kan een actieve 
vakbeweging in de ontvangende regio nieuwe bedrijven (in het bijzonder als het om Amerikaanse 
bedrijven gaat) nog wel eens afschrikken. Zeker als zo’n bedrijf een anti-vakbonds verleden heeft. 
Maar een eventueel verschil in vakbondsactiviteit tussen een regio als Noord-Nederland en andere 
regio’s in Nederland is op dat punt, relatief gezien, minimaal. Met de keuze voor vestiging in Nederland 
wordt door het betreffende bedrijf dat ‘risico’ als het ware voor lief genomen.
De betrokkenheid van de regionale vakbeweging bij vestiging van nieuwe ondernemingen houdt dus 
niet over, zo kan ook uit de voorgaande redenering geconcludeerd  worden. En dat komt overeen met 
de quick-scan van de diverse vestigingsplaatstheorieën. 

2.3         Regionaal-economische ontwikkelingstheorieën

Hierna zullen de belangrijkste regionaal-economische ontwikkelingstheorieën kort worden besproken. 
Ook hier om te zien of er daarbinnen aandacht bestaat voor de regionale vakbeweging als belangrijke 
regionale actor, danwel of een dergelijke aandacht daarbinnen goed zou kunnen passen. 

Convergentie-theorieën
De neoklassieke ontwikkelingstheorieën bouwen voort op de opvattingen van de klassieke econoom 
Ricardo (RICARDO, 1817). Zo gaan bijvoorbeeld ook Kindleberger en Ohlin er van uit, dat de verschillen 

8 Op de halfjaarlijkse districtsvergadering van het FNV-district Noord  begin 1982 te Leeuwarden, werd de 
notitie ‘Haagse Bluf of Bergen verzetten in het Noorden’ vastgesteld. Dat leidde (opnieuw) tot een discussie 
in de landelijke Federatieraad van de FNV. Daarbij werd de opstelling van de regionale en de landelijke 
vakcentrale inzake het belang van de operatie spreiding Rijksdiensten voor o.a. Noord-Nederland opnieuw 
bevestigd, uiteraard onder de voorwaarde, dat er voor de betrokken werknemers acceptabele regelingen 
zouden kunnen worden getroffen (zoals bijvoorbeeld het principe van vrijwilligheid). De afwijzende 
opstelling van de bonden van overheidspersoneel werd dus door deze vakcentrale niet gevolgd. Daarmee 
ontstond voor de rijksoverheid de ruimte om deze operatie door te zetten. 
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in ontwikkeling tussen regio’s op termijn vanzelf zullen verdwijnen (convergentie-theorieën). Ook zij 
hanteren dan opnieuw vergaande veronderstellingen omtrent zaken als vrije concurrentie en de mobiliteit 
van alle productiefactoren. Tussen de neoklassieken gaat de discussie inderdaad telkens weer over de 
door hen gehanteerde vooronderstellingen. Zo wijst Ohlin (OHLIN, 1933) uiteindelijk toch het bestaan 
van perfecte competitie af. En dat geldt wat hem betreft ook de, in samenhang daarmee veronderstelde, 
volledig geïsoleerde ligging van regio’s. Hij schept met die opvatting ruimte voor de erkenning van 
‘imperfecties’ en ‘functionele verstoringen’ van de interregionale vraag- en aanbodpatronen. De mate 
van aanwezigheid van de diverse productiefactoren in een regio’s bepaalt, naar Ohlin’s mening, zijn  
geschiktheid voor de huisvesting van specifieke industriële sectoren en de kansen op een langdurig 
voortbestaan daarvan. De mate van factormobiliteit tussen regio’s is dan uiteindelijk bepalend voor 
de vraag of die regio’s, na een aanvankelijke divergentie, toch weer naar elkaar toe kunnen groeien. 
Volgens Ohlin zullen regio’s op termijn weer naar elkaar toegroeien, tenzij ‘counteracting tendencies’ 
(bijvoorbeeld fricties in de mobiliteit van de productiefactoren of het optreden van marktimperfecties) 
te sterk zijn. 

De conclusie moet dan ook hier zijn, dat de vakbeweging als sociale beweging bij deze neo-klassieke 
convergentie-theorieën geen rol speelt. Hooguit zou zij als een imperfectie van het marktgebeuren of 
als veroorzaker van een gebrek aan mobiliteit tussen de diverse productiefactoren opgevat kunnen 
worden.

Divergentie-theorieën
Tegenover de hiervoor behandelde neoklassieke evenwichtstheorieën staan een aantal  theorieën die nu 
juist het accent leggen op de afwezigheid van evenwicht in de economie en die in samenhang daarmee 
vooral ook oog hebben voor toenemende verschillen tussen regio’s: de divergentie-theorieën. Het gaat 
daarbij om diverse stromingen, met prominente woordvoerders. Ook bij hen blijkt er vrij weinig ruimte 
te bestaan voor het idee van een indringende rol van een regionale vakbeweging bij de ontwikkeling 
van regio’s. Wel staan de verschillende woordvoerders van de diverse stromingen - te denken valt aan 
Keynes (multiplyer), Myrdal (cumulatieve causatie), Perroux (groeipool) en Chardonnet (complex) 
- wat hun aandachtsvelden betreft toch vrij dicht bij het erkennen van de vakbeweging als regionale 
actor. 

Algemeen wordt onderschreven, dat een positieve regionale ontwikkeling, dat wil zeggen de groei en 
bloei van de binnen een regio gevestigde bedrijven, mede afhankelijk is van het bestaan van een goed 
regionaal en/of lokaal productiemilieu (aanwezigheid van andere bedrijven, een goede infrastructuur, 
een goed functionerende arbeidsmarkt, onderwijsvoorzieningen, een goed woon- en leefmilieu en de 
eventuele aanwezigheid van investeringssubsidies). Een systematisch actieve, regionale vakbeweging 
(het bestaan daarvan is overigens allerminst een vanzelfsprekendheid) zal zijn maatschappelijke positie 
zeker ook willen benutten om de ontwikkelingen op al die terreinen, (mede) in het belang van haar leden, 
ten positieve te beïnvloeden. Daarmee heeft zij (ten minste een potentiële) invloed op het versterken 
van het productiemilieu van regio’s. 
De vraag is vaak of andere actoren dat ook zo zien. Zelfs bij de eigen achterban is dat nog maar de 
vraag. Onder andere dat laatste is in elk geval - binnen het raam van deze studie - onderwerp van 
empirisch onderzoek en daarvan wordt ook verslag gedaan en wel in hoofdstuk VIII. In dat onderzoek 
is nagegaan hoe in het bijzonder ondernemingsraadsleden van grotere bedrijven in Noord-Nederland 
aankijken tegen het optreden van de regionale vakbeweging in hun regio in de periode 1960-1992.
Hoe andere actoren daarover denken kan onderzocht worden, door na te gaan in hoeverre zij de 
vakbeweging toelieten tot en betrokken bij de diverse overleginstanties en betrokken bij initiatieven 
gericht op het verbeteren van het productiemilieu in de regio’s. Over het algemeen blijken andere actoren 
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sceptisch omtrent het nut van het inruimen van een plekje voor de vakbeweging.9 Men is de specifieke 
invalshoek van de vakbeweging (het altijd redeneren vanuit de positie van loon- en uitkeringstrekkers) 
meestal liever kwijt dan rijk. Het dan toch bij dat soort zaken betrokken zijn van de vakbeweging was 
dan ook steeds weer een kwestie van knokken voor erkenning, een kwestie die telkens opnieuw door de 
vakbeweging zelf moest worden afgedwongen.  
Verder is het goed presteren van regio’s ook in hoge mate afhankelijk van de regionale productiestructuur. 
Het gaat daarbij om de vraag of de regionale opbouw van de bedrijvigheid ook de actuele groeisectoren 
van de economie omvat en of de in de regio aanwezige bedrijven zich in de loop der tijd innovatief 
weten te ontwikkelen. Bij dat laatste is de vakbeweging ook weer veelal, zij het meestal slechts tot 
op zekere hoogte (en vaak ook indirect, namelijk via hun relaties met de ondernemingsraden, maar 
soms ook direct via ‘innovatie-overeenkomsten’ met de de werkgevers) betrokken. De wijze waarop de 
diverse bedrijfsbonden in hun sectoren opereren, zeker in tijden van herstructurering, kan zeer bepalend 
zijn bij de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ productiestruktuur van een regio. Denk bijvoorbeeld aan de 
karton-industrie in Oost-Groningen en zie daartoe o.a. ook hoofdstuk VII. 

2.4 De herstructurering sinds 1970: de structurele benadering

Naast de thema’s ‘vestigingsplaatskeuze’ en ‘regionale ontwikkeling’, die uiteraard nauw met 
elkaar verbonden zijn, speelt sinds begin jaren zeventig in de economische geografie ook het thema 
‘restructuring’, de herstructurering van bedrijven en bedrijfstakken, een belangrijke rol. Deze aandacht 
hangt samen met het in die periode veel voorkomen van fusies en herstructureringsprocessen. Het gaat 
bij de structurele benadering om de bestudering van de ruimtelijke effecten van het gedrag van vooral 
grote, multi-locationele ondernemingen.
Wetenschappers als Holland en Massey in Engeland en De Jong in Nederland hebben zich met die 
thematiek bezig gehouden.  
De vraag is dan hoe, gegeven het betrokken geraken van de regionale bedrijvigheid bij ingrijpende 
herstructureringsprocessen in bepaalde branches, de grotere bedrijven in die regio in hun onderlinge 
relaties en in hun verknoping met andere bedrijven in de eigen sector, zowel in de regio als elders, 
zich door de ermee samenhangende problemen weten heen te slaan. In dit verband moet vooral De 
Jong genoemd worden met zijn theorie omtrent processen van dynamische concentratie. (DE JONG, 
1981) Hij legt daarbij een verbinding tussen het product-levenscyclus-concept en het concentratie-
verschijnsel. Die samenhang ziet hij als dynamisch en als in hoge mate de ontwikkelingsgang van 
industriële bedrijfstakken in een bepaalde regio bepalend. En, als het om de dominante bedrijfstakken 
in zo’n regio gaat, wordt daarmee ook de ontwikkelingsgang van die regio als zodanig in hoge mate 
bepaald.
Aanvankelijk succesvolle regio’s kunnen op een bepaald moment ook in een neerwaartse spiraal 
terecht komen (Myrdal gaat daar bijvoorbeeld expliciet van uit in zijn cumulatieve causatie-theorie: 
verval hier tegenover bloei elders. Zo’n regionaal verval treedt op als de regionale productiestructuur 
nogal nadrukkelijk bepaald wordt door slechts enkele bedrijfstakken, terwijl juist in die bedrijfstakken 

9 Deze opvatting kan geïllustreerd worden aan de hand van de moeizame erkenning begin jaren tachtig van 
de brede vertegenwoordiging van de regionale vakbeweging in de nieuw gevormde sociaal-economische 
adviescommissies van de noordelijke, provinciale besturen. Nadat het FNV-district Noord in 1980 vorming 
van zulke organen aan de orde had gesteld, ontstonden er moeizame gevechten over de taken en de precieze 
samenstelling van die commissies. Dat leidde in Drenthe zelfs tot een heus conflict tussen regionale 
vakbeweging en provinciaal bestuur. Uiteindelijk werden die adviesorganen wel min of meer ingericht naar 
de visie van de vakbeweging (half werkgevers- en half werknemersvertegenwoordigers, met soms nog een 
derde partij van experts als adviseurs daaraan toegevoegd).
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structurele problemen ontstaan (denk aan de product-levenscycli van bedrijfstakken). Meestal krijgen 
die industriële bedrijfstakken, bij gebleken moeilijkheden, te maken met ingrijpende processen van 
herstructurering. Die processen hebben vervolgens grote invloed op de verdere ontwikkeling van de 
betreffende regio’s, met name wat de (directe en indirecte) werkgelegenheid betreft. Opnieuw kan de 
regio Oost-Groningen als voorbeeld dienen. Het betreft dan de periode na 1970. Zoals de rijksoverheid 
in dit geval uiteindelijk ook erkende, was een gericht herstructureringsbeleid in enkele bedrijfstakken, 
waaronder de strokartonindustrie, noodzakelijk. 
Naast financiële en andere voorwaardenscheppende middelen dienden ook alle relevante 
maatschappelijke krachten gemobiliseerd te worden ter ondersteuning van de ingezette instrumenten. 
In een dergelijke situatie lijkt de participatie van de vakbeweging, eventueel als onderdeel van een 
regionale beweging gericht op het wegwerken van achterstanden en het weer opstoten van zo’n regio 
‘in de vaart der volkeren’ van uitermate groot belang, zowel voor die vakbeweging zelf alsook voor 
de regio. Vooral de inbedding van zo’n regionale vakbeweging in een nationale vakbeweging en 
daarmee haar mogelijkheden tot beïnvloeding van de nationale politiek, kan dan voor een regio van 
wezenlijke betekenis zijn. In hoofdstuk VII doen wij verslag van de rol van de betrokken vakbonden bij 
de herstructureringsprocessen in een aantal ‘noordelijke’ bedrijfstakken. Bonden spelen in zo’n situatie 
altijd een rol, vandaar dat onderzoek.
  
De  structurele benadering, die aanvankelijk sterk marxistisch georiënteerd was, gaat uit van de 
fundamentele tegenstelling tussen arbeid en kapitaal en de daamee verbonden klassen: in het bijzonder 
de arbeidersklasse (de klasse van degenen die in loondienst worden uitgebuit) en de heersende klasse 
(de klasse die het eigendom en het beheer van de productiemiddelen in handen heeft). Een belangrijke 
figuur in deze stroming is Doreen Massey. Zij beschouwt lokatie en geografische mobiliteit van het 
kapitaal als centrale categorieën in het conflict tussen kapitaal en arbeid. Zo stelt Massey, dat het 
kapitaal een essentiële voorsprong heeft op de factor arbeid, juist vanwege zijn groeiende en grotere 
mobiliteit, terwijl de factor arbeid dat nu juist niet kan (behoudens moeizame processen als interregionale 
en internationale migratie en internationaal vakbondswerk of vakbondswerk in multinationale 
ondernemingen). Denk ook aan de actuele verschuiving van grote delen van de industriële productie 
vanuit West- naar Oost-Europa (en verder). 

Kernstuk van de structuurbenadering is de grote aandacht voor de betekenis van de locationele 
veranderingen van de werkgelegenheidsstructuur (de ‘spatial divisions of labour’) van bepaalde 
regio’s als gevolg van het gedrag van multinationale of ten minste multilocationele ondernemingen, 
in het bijzonder bij omvangrijke herstructureringsprocessen. In dit soort regio’s is uiteraard het al dan 
niet voorkomen van een sterke regionale identiteit, in samenhang met een sterke beweging tegen de 
achterstelling van zo’n regio, van wezenlijk belang om de soms  noodzakelijke, politieke steun ter 
begeleiding van omvangrijke sectorale  herstructureringsprocessen af te kunnen dwingen. De vraag of 
ook een regionale vakbeweging zichzelf onderdeel weet van zo’n regionale identiteit, is voor het tot 
stand komen van een op die regio gericht (regionaal) sociaal-economisch beleid en daarmee ook op het 
creëren van een hernieuwd elan binnen zo’n regio uitermate cruciaal.

In hoeverre de vakbeweging in staat is om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingsgang van de in een 
regio gevestigde multinationale ondernemingen of op die van de daar dominante bedrijfstakken, staat nog 
te bezien. De belangen van de regio en van de betrokken regionale gremia van de vakbonden in relatie 
tot herstructurerende ondernemingen lopen meestal grotendeels parallel, zeker indien inkrimpingen 
of bedrijfsverplaatsingen naar buiten de regio dreigen. Mogelijke coalities tussen vakbeweging en 
regionale politiek doemen dan ook op. Hier ook zullen er grote verschillen bestaan tussen de diverse 
regio’s. Is een regio nogal afhankelijk, qua werkgelegenheid, van een specifieke multinational of 
bedrijfstak, dan zal het optreden van de vakbeweging veel feller zijn dan wanneer zo’n vestiging, 
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van een vergelijkbare omvang, in een kernregio ligt, waar andere ondernemingen als het ware om de 
vrijkomende arbeidskrachten zitten te springen. Maar ook de historie van de regio en de mate waarin 
de vakbeweging een erkende, krachtige actor is, bepaalt mede het mogelijke succes van coalities in de 
strijd voor juist de versterking van zo’n regio. Dan past het begrip ‘path-dependency’ heel wel.
Met name bij dit laatste punt, de afhankelijkheid van de historie van de regio, speelt de regionale 
verhouding kapitaal-arbeid een belangrijke rol. Daarbij gaat het zowel om de organisatiegraad, het 
percentage georganiseerde werknemers, als om de strijdbaarheid van de vakbeweging in die regio, zoals 
die tot op dat moment tot uiting is gekomen, onder andere bij ingrijpende herstructureringsprocessen. 
Ook Albers kiest, in zijn studie naar de invloed van de vakbeweging op de regionale ontwikkeling 
(ALBERS, 1995), nadrukkelijk voor een historische invalshoek. Die invalshoek is - naast andere 
benaderingswijzen - ook in dit studieproject gehanteerd, in het bijzonder in het in hoofdstuk VII 
behandelde branche-onderzoek. Albers sluit als het ware aan bij de structuurbenadering, met name 
daar waar hij werkt, naast de door hem gebruikte begrippen kernregio en perifere regio, met nog een 
derde regiocategorie: industriële regio’s in de herstructurering. Omdat het bij deze regio’s meestal niet 
om grootstedelijke agglomeraties gaat, valt volgens hem ook niet te verwachten dat het aantal kansen 
op nieuwe bedrijfsontwikkelingen daar op zichzelf erg groot is. Het marktpotentieel voor bedrijven is 
in zo’n regio vaak te gering om een vestiging aldaar zelfs maar in overweging te nemen. Juist in deze 
gevallen is de noodzaak van de totstandkoming van een effectief regionaal sociaal economisch beleid 
van groot belang, wat onder andere ook de betrokkenheid van de regionale vakbeweging (en die van 
andere regionale actoren betreft). In dit verband is ook het kernenbeleid ontwikkeld, het aanwijzen 
van economische groeikernen, waar de vestiging van nieuwe bedrijven nadrukkelijk wordt bevorderd, 
onder andere door het verlenen van investeringssubsidies. Met Perroux was en is de hoop er dan op 
gericht, dat de vestiging van een of enkele  bedrijven in zo’n kern zal leiden tot een versnelde overall-
economische groei. 

2.5  De institutionele benadering

Daarmee zitten we in de meer institutionele benadering van de ontwikkeling van regio’s. In dat verband 
past ook het al enkele malen genoemde begrip ‘product-levenscyclus’, de ontwikkelingsgang van 
produkten van jong en succesvol tot oud en afgeschreven (VERNON, 1966). Dat gaat enerzijds om 
de ontwikkelingsgang van de in een regio dominerende bedrijfstakken (VAN DER WERF, 1989), en 
anderzijds om de bedrijfsinterne flexibiliteit en bereidheid tot verandering via innovatie (SCHUMPETER, 
1934). Schumpeter onderscheidt bij innovatie drie fasen: inventie, innovatie en diffusie. 
De vraag die de economische geografie daarbij te beantwoorden heeft, is de vraag  waarom innovatie 
en herstructureringsprocessen  in sommige regio’s goed uitpakken en in andere niet. De specifieke 
economische omgeving, dat wil zeggen de samenhang tussen de daar gevestigde bedrijven en hun 
gezamenlijk doorgemaakte ontwikkeling in de tijd, bepaalt mee of bedrijven en regio’s zich al dan 
niet dynamisch en succesvol weten te vernieuwen. Deze redenering suggereert dat innovaties in een 
bepaalde regio, bij de daar gevestigde bedrijven, op een voor die regio typische wijze al dan niet worden 
opgepikt en overgenomen. Dat lijkt inderdaad het geval. De snelle diffusie van innovaties is afhankelijk 
van de onderlinge communicatie tussen bedrijven in een bepaalde regio. Een voorwaarde voor 
communicatie en informatie-uitwisseling is het gezamenlijk verbonden zijn in adequate netwerken. Als 
de economische relaties van bedrijven in een regio inderdaad ingebed zijn in sociale relaties, spreekt 
men van embeddedness. In sommige regio’s bestaan bijvoorbeeld uitgesproken traditionele opvattingen 
over ondernemen, zaken doen en kansen benutten, die ondernemers blind maken voor mogelijkheden 
die enigszins buiten de gebaande paden liggen. In andere regio’s (Silicon-valley) staat men juist heel 
nadrukkelijk open voor nieuwe, snelle, soms ook riskante activiteiten. In beide gevallen is er sprake 
van ‘path-dependency’ zij het zeer verschillende. Regio’s hebben daar dus in hun ontwikkelingsgang 
nadrukkelijk mee te maken. (STORPER, 1997).
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Schumpeter heeft ook oog voor de creatieve enterpreneur. Deze maakt bewust gebruik van nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Overigens haakt Schumpeter in dit verband ook in op theorieën over 
de lange termijngolven in de economie. Juist in moeilijke tijden worden creatieve geesten gestimuleerd 
om met nieuwe, innovatieve ideeën op de proppen te komen. Ook technologische ontwikkelingen 
en de internationalisering van markten dwingen tot permanente aanpassing. In periodes van recessie 
wordt bepaald waar de grootste groei en bloei zal zijn in de aankomende bloeiperiode, namelijk daar 
waar echte innovaties plaatsvinden, waar de ‘neue Kombinationen’, de nieuwe productieprocessen, 
worden ontwikkeld (al dan niet via systematische Research&Development-programma’s). Als 
voorbeeld moge dienen de opkomst van de ICT-sector in een regio als Silicon-Valley in Californie. De 
locatiekeuze van een onderneming of de keuze om een locatie te verlaten, is fundamenteel. De keuze 
voor de te benutten technologie of de keuze om op een nieuwe technologie over te schakelen zijn 
daarbij essentieel (afhankelijk bijvoorbeeld van de scholingsgraad in de regio en de beschikbaarheid 
van voldoende personeel). Juist recentelijk is er veel aandacht voor dit soort zaken. In het bijzonder 
ook omdat deze bewegingen zich nu ook tussen de diverse landen binnen Europa beginnen af te spelen 
(bijvoorbeeld via het uitbesteden van delen van de productie - outsourcing - of via het vestigen van 
eigen productieafdelingen in zulke landen - offshoring).10 
Ook de vakbeweging heeft met deze zaken van doen. Zo hangt de wijze waarop bedrijven omgaan 
met innovatie mede af van de verhouding van de bedrijfsleiding tot de direct betrokken vakbonden, 
zeker als innovaties herstructureringen tot gevolg zouden kunnen hebben. Juist dan is het optreden 
van vakbonden van invloed op de verdere ontwikkeling van een regio. Wat de omgeving van 
ondernemingen in een regio en de ontwikkeling daarvan betreft, lijkt de maatschappelijke rol die de 
regionale vakbeweging kiest een niet onbelangrijk element te zijn in de ontwikkeling van regio’s. In 
hoeverre heeft een regionale vakbeweging oog voor nieuwe ontwikkelingen? Neemt de vakbeweging 
al dan niet deel aan overall-initiatieven, gericht op de verbetering van het productiemilieu? Wordt 
meegewerkt aan het totstandkomen van een goed arbeidsmarktbeleid in de regio? Heeft de vakbeweging 
oog voor de beroepsopleidingen en voor processen van up-grading van het personeel? Dat soort sociale 
verhoudingen bepaalt uiteraard mee de reactie van bedrijven op nieuwe uitdagingen en kansen. Waar 
binnen de institutionele benadering de vakbonden en hun agitatie in de regio wel enigszins uit het zicht 
lijken te verdwijnen, is toch bij de meeste van de hier aangeduide theorieën sprake van een impliciete 
erkenning van de rol van de vakbeweging in de herstructurering en bij de innovatieve ontwikkelingen 
in de bestaande bedrijven. Daarmee wordt ook recht gedaan aan de in de regio bestaande structuren, 
waarbinnen voor alle sociale patners sprake is van een zekere embeddedness, een ingebed zijn in 
gewoontes en werkwijzen uit het verleden (path-dependency). 

2.6 De evolutionaire benadering

Naast de institutionele benadering ontwikkelt zich momenteel nog een nieuwe benadering: de snel in 
populariteit stijgende evolutionaire structuurbenadering (BOSCHMA et al, 2002). Parallellen worden 
in deze benadering getrokken met de biologie, zoals bijvoorbeeld bij de rol van het toeval bij het ontstaan 
van nieuwe variëteiten/soorten, bij het proces van aanpassing aan nieuwe methoden en werkwijzen al 

10 Zie het onderzoek van Ilaria Mariotti ‘Firm relocation and regional policy’ (MARIOTTI, 2005), die o.a. 
onderzocht of in Groot-Brittannie, Italie en Nederland bedrijven gevestigd in centraal gelegen regio’s in 
het verleden wel en nu niet meer geneigd zijn delen van hun productie naar de periferie van het eigen 
land te verplaatsen. De aard van de te verplaatsen activiteiten blijkt daarbij momenteel toch in sommige 
bedrijfstakken nog steeds belangrijk te zijn: meer maak-producten naar lage lonen-landen en meer 
kennisintensieve productie naar de periferie in het eigen land. Zie bijvoorbeeld de afgelopen jaren de ‘call-
center-hype’ in Noord-Nederland, in het bijzonder in de stad Groningen.
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dan niet met behulp van in het verleden ontwikkelde routines en bij het survival of the fittest in de 
onderlinge concurrentieslag, ook tussen regio’s. Het tijdelijke voordeel van een geslaagde vernieuwing 
in de vorm van dynamische meeropbrengsten (vergelijkbaar met het idee van de produkt-levens-cyclus 
van Vernon), draagt de potentie in zich op een ‘positieve lock-in’ (bijvoorbeeld Silicon Valley) en 
het idee van de zogenoemde windows of locational opportunity (kansen op nieuwe ontwikkelingen in 
regio’s deel uitmakend van hetzelfde urban-field , met toeval als belangrijk element in de bepaling van 
het succes van regio’s.) (BOSCHMA, R.A. en VAN DER KNAAP, G.A.; 1997) 
Deze, vrij nieuwe benadering haakt aan bij de ideeën van de Jong (namelijk bij zijn dynamische 
markttheorie), van Jane Jacobs (met haar oog voor de geschiedenis van steden en voor de noodzakelijke 
aanwezigheid van een bloeiende stad, wil een regio ook tot bloei kunnen komen), van de behaviourale 
theorie van Simon (met zijn ‘bounded rationality’ van ondernemers – en anderen) en van de theorie van 
de innovatieve ondernemer van Schumpeter.
De evolutionaire benadering maakt het in elk geval aannemelijk dat zaken op de korte termijn niet 
zo gauw ingrijpend veranderen. Sterke regio’s blijven sterk, of  worden sterker (cumulatieve causatie 
– Myrdal; bloeiende steden als voorwaarde voor ontvankelijkheid voor vernieuwing- Jacobs), zwakke 
regio’s worden niet gauw sterk (te geforceerde groei; gevaar van het ontstaan van een grote eenzijdigheid 
in de structuur). Ondertussen veranderen wel, zij het zeer traag, de geografische dimensies: de schaal 
van regio’s wordt groter. Zo krijg je bijvoorbeeld eenheden als Noord-Nederland en de ‘city-regio’ 
Randstad in plaats van een regio als ‘De Veenkoloniën’ en een stad als Amsterdam.

De evolutionaire theorie lijkt slechts beperkt ruimte te bieden aan een erkenning van de rol en de betekenis 
van een regionale vakbeweging voor de ontwikkeling van regio’s. Hooguit wordt als belangwekkend 
gezien de verhouding van een regionale vakbeweging tot de andere sociaal-economische actoren, 
waardoor de vakbeweging mee bepaalt of er in zo’n regio een echt, door velen gedragen en ondersteund 
ontwikkelingsconcept bestaat, waardoor er aldaar een innovatief milieu ontstaat, waarbij vele bedrijven 
betrokken geraken en er een proces groeit van localized learning. 
Duidelijker is de evolutionaire theorie in de benadering van regio’s als vrij homogene entiteiten, met 
collectieve kennis, met eigen institutionele structuren en met specifieke, gegroeide sociale conventies. 
(STORPER, 1997) Meestal wordt de vakbeweging dan vooral gezien als één van de remmende factoren 
bij de noodzakelijk geachte vernieuwing. Zij wordt geacht verkrampt te willen vastgehouden aan in het 
verleden bedongen voorrechten (‘vested interests’), daarmee de benodigde flexibiliteit blokkerend. Als 
dat ook meer in het algemeen het geval is, dan kan de situatie omschreven worden als een negatieve 
lock-in. 

Uit haar aard heeft de evolutionaire benadering in beide beschreven situaties aandacht voor zich 
wijzigende omstandigheden. Daarop moet het voorwaardenscheppend en het flankerend regionaal 
ontwikkelingsbeleid zich naar haar mening dan vooral ook richten. 
Tussen een situatie van een negatieve, regionale ‘lock-in’ en een situatie van een learning-region met 
open windows of locational opportunities ligt de situatie waarin een regio zelf in beweging komt en 
daarmee actief ingrijpt in de regionale verhoudingen.
Zo heeft de opkomst van een sociale beweging als die tegen de achterstelling van het Noorden tijdelijk 
de verhouding tussen de diverse maatschappelijke organisaties en actoren in deze regio op scherp gezet 
(zij die de kant van de sociale beweging kozen en zij die daartegen een barrière wilden opwerpen). 
Eenheid van opvatting over de verdere ontwikkeling van de regio ontbreekt in zo’n situatie. Een 
dergelijke situatie kan uiteraard tegelijkertijd ook het begin zijn van een grondige vernieuwing van de 
uitgangspunten ten aanzien van de verdere ontwikkeling van die regio. Dan ook bestaat de kans dat er 
een nieuwe, meer adequate basis voor coöperatie tussen de diverse regionale actoren gaat ontstaan. Een 
learning-region kan daarmee zijn ontstaan.
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2.7 Nog enkele andere benaderingen

Social-capital-theory
Onder economen heeft recentelijk de ‘social capital theory’ nogal wat aandacht gekregen. Deze theorie 
raakt aan de hiervoor behandelde evolutionaire benadering. Een centrale figuur in deze stroming is 
Robert D. Putnam, die in de jaren zeventig een studie verrichtte naar de wisselende succesvolheid van 
een twintigtal nieuw ingestelde regionale besturen in Italië. Hij zocht naar de oorzaken van de grote 
verschillen in mate van succes. Dat bleek niet samen te hangen met partijpolitieke binding, ideologie, 
sociale stabiliteit en politieke harmonie, noch met welvaart. Goed bestuur en succes van regio’s bleken 
meer samen te hangen met hoge opkomst bij verkiezingen, hoge lezersdichtheid van kranten, breed 
gespreide lidmaatschappen van zangverenigingen en leeskringen, dienstverlenende clubs en sportclubs. 
Hij vat deze factoren samen als het voorkomen van vertrouwen (trust). Bij de verdere uitwerking van 
deze benadering ontstaat een soort tegenstelling, die doet denken aan de door de socioloog F. Tönnies 
in de jaren twintig uitgewerkte schets van zijn ‘ideaal-typen’-paar “Gemeinschaft” en Gesellschaft”. 
Sociaal kapitaal zit verscholen in, als gezegd, het vóórkomen van vertrouwen, van groepsnormen en van 
bijvoorbeeld noaberhulp-netwerken. Hij betreurt vervolgens het verdwijnen van die “Gemeinschaft”, 
van het sociale kapitaal, in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika vanaf 1970.  
(PUTNAM, 95). 

Er is veel kritiek op de toepassing van de theorie van Putnam. Zo ging B.H. Hunter na of een extreme vorm 
van “Gemeinschaft”, hij bestudeerde de nu nog bestaande samenlevingsvormen van de oorspronkelijke 
bewoners van Australië, inderdaad leidt tot een snelle sociaal-economische ontwikkeling (hij schreef 
daarover een paper voor het ‘centre for aboriginal economic policy research’). Dat bleek niet het geval. 
Armoede en sociale uitsluiting passen blijkbaar niet in de wereld van het ‘social capital’. 
Toch zijn er ook andere reacties mogelijk. Zo heeft N. Lin in het kader van  de social-capital theorie 
een eigen theorie ontwikkeld, waarin hij stelt, dat de binnen gemeenschappen bestaande bronnen van 
sociaal kapitaal, ingebed als zij zijn in een sociale structuur, op verschillende wijzen aangesproken en 
gemobiliseerd kunnen worden. (LIN, 2002) 

Human-capital-theory en creative-class-theory
Naast de “social-capital-“ of “civic-participation-theory” van R.D. Putnam zijn er nog twee 
aanverwante theorieën die iets zeggen over de loop van de high-tech transformatie van de maatschappij, 
in het bijzonder over de grote verschillen in adaptatie tussen de diverse regio’s. Dit betreft de human 
capital theory van E.L. Glaeser en R.E. Lucas (GLAESER & LUCAS, ) en de creative-class theorie 
van R. Florida. (FLORIDA, ) Bij de human-capital theorie gaat het vooral om het oppeppen van de 
scholingsniveaus in regio’s. Een nauwe betrokkenheid van de vakbeweging bij het verhogen van het 
onderwijs- en het scholingsniveau van de beroepsbevolking in een regio is heel wel voorstelbaar. Maar 
dan wel tezamen met vele andere, regionale actoren. 
Bij de creative-class-theory is de vakbeweging nog verder uit beeld. In plaats van een vrij egalitaire 
maatschappij doemt er binnen deze benadering een elitaire samenleving op, met een creative class 
als een soort leidinggevende bovenlaag. Het gewone volk kan dan als een consumerende onderlaag 
beschouwd worden. 
In de social-capital-theory lijkt het moeilijk een beduidend plekje te ontdekken voor de vakbeweging. 
Temeer daar de vorming van vakbonden een rationele bundeling van gemeenschappelijke belangen 
van werknemers als startpunt kent en dat dan ook nog tegenover de werkgevers. Daarmee is immers 
het idyllische beeld van een “Gemeinschaft” in één keer verdwenen. Toch kan een levendige, regionale 
en/of  lokale vakbeweging wel degelijk onder zijn leden een onderlinge vertrouwensband scheppen. 
Dan is er zeker ook sprake van ‘sociaal kapitaal’ dat kan worden aangeboord.  
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Omgekeerd kan het fnuikend zijn voor regio’s die op zoek zijn naar nieuwe ontwikkelingskansen indien 
een levendige regionale vakbeweging ontbreekt. 
Daarmee lijkt deze theorie zeker ruimte te bieden voor een nadere bestudering van juist de regionale 
vakbeweging, zeker waar die bezien wordt als (deel van) een sociale beweging. Zie hiertoe dan ook 
hoofdstuk V. 

2.8 En tenslotte: de research van Ida J. Terluin

Als sluitstuk van de scan naar relevante theorieën mag het proefschrift van Ida Terluin niet onvermeld 
blijven. (TERLUIN, 2001) Zij heeft in een studie naar de ontwikkeling van rurale regio’s binnen de 
EU in de periode jaren tachtig/begin jaren negentig een match gemaakt tussen de tien meest relevante, 
deels door haarzelf geconstrueerde ontwikkelingstheorieën enerzijds en de feitelijke ontwikkeling van 
een 18-tal regio’s anderzijds. Die 18 case-study-regio’s waren verdeeld over drie typen: regio’s die 
een ontwikkelingspad volgden waarbij alle locale actoren een actieve rol spelen, regio’s waarbij alleen 
ondernemers een actieve rol speelden en regio’s waarbij locale actoren passief waren. 
Deze match wees uit dat de ‘mixed exogenous/endogenous’ benadering, de ‘community-led rural 
development theory’ en de eerste hypothese van Bryden’s theorie inzake de exploitatie van sociaal en 
cultureel kapitaal breed worden ondersteund door empirisch bewijs uit de case-study-gebieden. Deze 
theorieën, stelt zij, zijn dus bruikbaar voor de beschrijving van economische ontwikkeling in rurale 
regio’s in de EU. In grote lijn komt het er op neer dat er – gegeven de beschikbaarheid van arbeid en 
kapitaal – een positief verband bestaat tussen werkgelegenheidsgroei en een hoge capaciteit van locale 
actoren en sterke interne en externe netwerken. Zo wordt de mate waarin het regio’s lukt (bottum up) 
de lokale actoren te mobiliseren en organiseren bepalend voor kansen op een succesvolle regionale 
ontwikkeling. Succes lijkt er voor dit soort rurale regio’s te zijn, als de lokale actoren enerzijds de 
capaciteit bezitten om de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen van hun regio te 
identificeren en anderzijds in staat zijn om samen te werken in interne en externe netwerken, om zo hun 
ontwikkelingsplannen uit te voeren.
Helaas ontbreekt een nadere typering van het begrip locale actors. Onder community verstaat zij: “all 
residents who live in a territorial unit, and who are connected by formal and informal economic, social 
and political relations. These relations imply dynamism, heterogeneity of interests among members and 
power imbalances”.
Het begrip vakbeweging komt niet aan bod, maar had heel wel een (bescheiden) rol kunnen spelen.

2.9 De vakbeweging in de economische geografie: 
 recent empirisch onderzoek

In de voorgaande zoektocht (de paragrafen 2.2 t/m 2.8) is nagegaan of er binnen de economische 
geografie theorieën zijn met tenminste een open oog voor een eventuele invloed van de vakbeweging, 
als specifieke uitdrukking van de factor arbeid, op de ontwikkelingsgang van regio’s.
Bij enkele (regionale) ontwikkelingstheorieën, vooral die welke zich met divergentietendenzen 
bezighouden, zoals bij Keynes, Myrdal en Perroux, bleek impliciet wel enige aandacht voor de rol van de 
vakbeweging aanwezig. Ook bij onderzoekers uit de institutionele en de structurele invalshoeken blijkt 
wel degelijk enige aandacht te bestaan voor de georganiseerde arbeidersbeweging. Onderzoekers als De 
Jong, Massey, Albers en Wever concentreerden zich vooral op de grote herstructureringsprocessen in 
belangrijke industrietakken na 1970, vooral ook in sterk industrieel bepaalde regio’s, waar vakbonden 
meestal een nadrukkelijke rol spelen. Ook enkele evolutionaire onderzoekers, zoals Boschma, Jacobs 
en Storper, zien nadrukkelijk invloeden van de factor arbeid op de regionale ontwikkeling. Maar in geen 
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van deze theorieën komt de factor arbeid, zeker in de specifieke vorm van een regionale vakbeweging, 
centraal te staan.

Dat noopt tot een tweede zoektocht. Een zoektocht naar de vraag of de vakbeweging en dan in het 
bijzonder de regionale vakbeweging recentelijk onderwerp van empirisch onderzoek is geweest. 
Mogelijk leidt dat tot vruchtbare aanknopingspunten voor het onderhavige studieproject.
In deze paragraaf wordt van die tweede zoektocht verslag gedaan. Verrassenderwijs blijkt er vrij veel 
recent onderzoek te bestaan naar de rol van de vakbeweging in de hedendaagse maatschappij. In een 
enkel geval is daarbij ook de regio nadrukkelijk in zicht. In de verdere opbouw van dit onderzoeksproject 
naar de rol van de vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992, lijkt nu heel goed bij dit 
recente empirische onderzoek te kunnen worden aangesloten.

In een recent overzichtswerk van de hedendaagse economische geografie (SHEPPARD and BARNES, 
2000) wordt een heel hoofdstuk gewijd aan de relatie vakbeweging-economische geografie en wordt 
een overzicht gegeven van hedendaags onderzoek op dit terrein. In de inleiding van het betreffende 
hoofdstuk stelt Herod (HEROD, 2000) dat

“only recently economic geographers have sought to unpack the monolithic category of  ‘labor’ 
to understand how geographic context makes a difference to how workers behave and what this 
means for understanding how economic landscapes are made.”

In dit verband zijn, zo geeft Herod aan, de afgelopen twee decennia diverse thema’s aan de orde 
gekomen: hoe zijn vakbonden geografisch georganiseerd, hoe reguleren de geografische staatsstructuren 
de activiteiten van de vakbeweging, hoe beïnvloeden nieuwe relaties tussen werken en wonen de 
geografie van de vakbeweging, in hoeverre  dwingen nieuwe arbeidsrelaties als de ‘just-in-time’-
filosofie en de explosie van werkgelegenheid in de dienstverlenende sector de vakbeweging om nieuwe 
organisatiemodellen te adopteren, hoe zijn de levens van werknemers geografisch gestructureerd 
(pendel, e.d.) en wat betekent dat voor de mogelijkheden van vakbonden om mensen te organiseren, 
en – tenslotte -  hoe kunnen de ‘senses of place’ van werknemers mee de lokale of regionale context 
gaan vormen van hun culturele gewoonten en van het specifieke gedrag van hun eigen regionale 
vakbeweging en omgekeerd?
Herod komt tot een vierdeling van onderzoeksthema’s:
1. de geografie van de wettelijke regulering van de vakbeweging
2. de relatie tussen het optreden van de vakbeweging en de economische geografie van het 

kapitalisme
3. de politieke geografieën van de vakbondsorganisatie en
4. hoe ‘place and local context’ de processen van vakbondsorganisatie mee scheppen.

Bij de eerste reeks thema’s verwijst Herod naar onderzoek van G. Clark omtrent de invloed van de 
Amerikaanse wetgeving op het gedrag van vakbonden. (CLARK, 1989)  Clark verklaart het stagneren 
van de totstandkoming van een nationaal-gecentraliseerd loonoverleg in de Verenigde Staten uit 
de keuze van de Amerikaanse vakbeweging om te trachten, als directe reactie op en ook enigszins 
gedwongen door de overheidsregelgeving, vooral ook lokaal tot zaken met werkgevers te komen. Deze 
situatie komt vooral multi-lokationele bedrijven goed uit, omdat zij daarmee de mogelijkheid hebben 
om van de variaties in de arbeidswetgeving en de verschillen in loonniveau tussen de verschillende 
regio’s c.q. Staten te profiteren. 
Onderzoek van Johnston (JOHNSTON, 1986) raakt een vergelijkbaar onderwerp: de invloed van 
diverse vormen van overheidsregulering op de gedragsmogelijkheden van vakbonden zelf. Herod 
(HEROD, 1997) en Finch en Nagel (FINCH en NAGEL, 1983) hebben onderzocht hoe, als gevolg 
van specifieke institutionele afspraken, vakbonden in verschillende economische branches ook tot 
verschillende strategieën komen.
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Binnen de tweede reeks thema’s heeft Peet interessant onderzoek gedaan. (PEET, 1983) Hij zoekt naar 
de indicatoren die de intensiteit van de ‘klassenstrijd’ bepalen. Deze schrijver acht de organisatiegraad 
in een bedrijf(stak), het daar reeds behaalde loonniveau en de opgedane ervaringen met stakingen, 
daarvan een goede indicator. De intensiteit van de klassenstrijd in regio’s lijkt ook gevolgen te hebben 
voor het gedrag van het kapitaal. Bedrijven blijken zich bij voorkeur te vestigen in gebieden waar weinig 
ervaring is met ‘klassenstrijd’. Peet verklaart daarmee voor een deel de na-oorlogse verschuiving van 
de industriële productie in de USA van het Noord-Oosten naar de ‘Sun-Belt’, de zuidelijke staten van 
de USA. 
Ook Gordon (GORDON, 1978) onderzoekt de invloed van de vakbeweging in een bepaalde regio op 
het gedrag van het kapitaal. De suburbanisatie, de vestiging van veel bedrijven juist buiten de grote 
steden, kan volgens hem ook voor een deel geïnterpreteerd worden als de poging van industriële 
bedrijven om te ontsnappen aan de greep van sterke vakbonden. En ook  Page (PAGE, 1998) constateert 
iets dergelijks in de vleeswarenindustrie, waar bedrijven de neiging vertonen om te verhuizen vanuit 
Chicago naar het meer rurale Midden-Westen van de Verenigde Staten. In Engeland komen Church en 
Stevens (CHURCH en STEVENS, 1994) tot eenzelfde soort conclusie.
Meer directe invloed van de vakbeweging op de geografie van de productie blijkt ook aanwijsbaar 
te zijn. Zo rapporteert Parson (PARSON, 1982 en 1984) in zijn onderzoek naar suburbanisatie en 
stedelijke vernieuwing hoe nu juist de vakbeweging, geconfronteerd als zij wordt met verslechterende 
huisvesting van en hoge werkloosheid onder (onder andere) de eigen leden, processen in gang zet, 
gericht op het oplossen van het huisvestingsvraagstuk van de stedelijke bevolking en op het scheppen 
van nieuwe arbeidsplaatsen. Ook Cooke rapporteert omtrent de vormende invloed van de vakbeweging 
op de ontwikkeling (in de negentiende eeuw) van Zuid-Wales tot een coherente, industriële en politieke 
regio. Hij onderzocht vooral de invloed van de culturele gewoontes van het vakbondsleven op die 
ontwikkeling. (COOKE, 1985) Ook Hudson en Sadler (HUDSON en SADLER, 1983, ’84 en ’85) 
hebben onderzoek gedaan naar de invloed van het gedrag van de vakbeweging op de ontwikkeling 
van de industriële productie. Zij analyseerden de  reacties van de  staalarbeiders, zowel in Frankrijk 
als in Engeland, op voorgenomen plannen tot privatisering van de metaalbedrijven. Het blijkt dat met 
hun optreden de vakbonden in beide landen mee een eigen vorm hebben gegeven aan de economische 
herstructurering van die bedrijfstak in het eigen land en de nieuwe geografie ervan.
Omgekeerd heeft de geografie van de productie ook directe invloed op ontwikkeling en gedrag van 
vakbonden. Zo heeft eind negentiende eeuw het proces van urbanisatie, de snelle groei van vele grote 
steden in zowel de USA als in Europa, de mogelijkheden tot ontplooiing voor de vakbeweging zeer 
vergroot. (EARLE, 1992a) 
Radicale veranderingen in het economisch-politieke landschap kunnen ook directe impact hebben op 
de vakbeweging zelf. Holmes en Rusonik geven daarvan als voorbeeld de dramatische opsplitsing eind 
jaren zeventig van de twintigste eeuw van de United Auto Workers in een Canadese en een USA-bond, 
als gevolg van spanningen die te maken hadden met de toenemende  verschillen in loonstructuur in 
Canada en de USA. (HOLMES en RUSONIK, 1991) Ook in Nederland had de dramatische teruggang 
van de industrie vanaf 1979 (denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van de grote scheepsbouw in West-
Nederland) een direct effect op de slagkracht van de Nederlandse vakbeweging (een teruglopend 
ledental, nauwelijks invloed op de politieke besluitvorming, tegenstellingen tussen de bonden in de 
marktsector en de collectieve sector, enz.). (REIJNAERTS, 1985;  KLADDERMANS en VISSER, 
1994) 
Bij de derde reeks thema’s gaat het om de geografische opbouw van de vakbeweging zelf. Deels wordt 
de invloed van reizende vakbondspropagandisten (in periodes van opkomst van de arbeidersbeweging 
of in periodes van stakingsbewegingen) onderzocht (SOUTHALL, 1988, 1989, 1996; WILLS, 1998; 
MITCHELL, 1998), deels gaat het om onderzoek naar de invloed van de geografische of de situationele 
ruimte op de mogelijkheden voor vakbonden om actief te zijn (het grote verschil om mensen te organiseren 
die werkzaam zijn in één ruimte en mensen die elk voor zich een individuele werkplek hebben, waarbij 
die werkplekken dan juist gespreid zijn in de ruimte). (BERMAN, 1998 en SAVAGE, 1998)
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Bij de laatste groep thema’s gaat het om de ‘local context’ en om de ‘power of place’.
Zo geeft Painter (PAINTER, 1991) aan dat de reacties van de bonden uit de publieke sector op de 
plannen tot privatisering van een deel van het overheidsapparaat in Groot Brittannie nogal verschillen 
al naar gelang de lokale vakbondsgeschiedenis, de regionale vakbondscultuur, het welvaartsniveau 
in de regio’s en vroegere ervaringen met privatisering. Ook Wills doet onderzoek naar het verschil in 
vakbondsreactie op in dit geval investeringsvoornemens in de bankensector. Hij constateert verschillen 
in de reactie van de betrokken bonden op de introductie van nieuwe technologieën en op veranderingen 
in de organisatie van het arbeidsproces. (WILLS, 1996)  En ook het onderzoek van Martin en de zijnen 
(MARTIN, 1994 a en b) toont aan hoe de ‘local context’ (en dan in het bijzonder de ‘lokale’ opstelling 
van de vakbeweging) zowel de ontwikkeling van de industriële relaties binnen de Britse engineering 
industry, alsook de ontwikkeling van die sector als zodanig mee heeft bepaald. Het lukte de werkgevers 
in die sector om het gecentraliseerde loonoverleg te vervangen door een lappendeken van lokale 
onderhandelingen, omdat dat op zich goed paste in de vakbondscultuur in die sector. Met als gevolg 
dat de werkgevers veel meer kansen kregen om vestigingen en groepen werknemers tegen elkaar uit 
te spelen en het hen lukte om te profiteren van de verschillen in lokale omstandigheden en contracten. 
Daarmee is dat onderzoek tevens een onderzoek geworden naar de verzwakking van de positie van de 
arbeid in deze specifieke bedrijfstak.

De hiervoor gesignaleerde groepen onderzoeken hebben geleid tot enkele interessante wetenschappelijke 
debatten. 

Zo leidde de staking in 1984-1985 onder leiding van de National Union of Mineworkers (NUM), 
gericht tegen de privatisering en de gedeeltelijke sluiting van hele reeksen kolenmijnen in Groot- 
Brittannië, tot een eerste debat over de oorzaken van de verschillende soorten reacties van mijnwerkers 
op dezelfde dreiging (verschillen die zelfs leidden tot een splitsing van de betrokken vakbond). Was nu 
het veranderende investeringspatroon van de National Coal Board oorzaak van het verschil in reacties 
(REES, 1985, 1986) of de totaal verschillende vakbondsculturen in de verschillende regio’s (Schotland 
en Zuid-Wales met sterke vakbondstradities tegenover de East Midlands waar de NUM altijd al veel 
minder strijdbaar en politiek beïnvloed was)? (SUNLEY, 1986, 1990; GRIFFITHS and JOHNSTON, 
1991)

Een tweede debat dat, bij de bestudering van de geografie van het vakbondswezen in Engeland, aan 
de orde was en dat in feite ook draaide rond de vraag of de ontwikkeling van de vakbeweging primair 
wordt bepaald door de economie dan wel door culturele verhoudingen en ontwikkelingen, werd vooral 
langs methodologische lijnen gevoerd. Massey, Painter en Miles (MASSEY, 1994; PAINTER, 1994; 
MASSEY and MILES, 1984; MASSEY and PAINTER, 1989) gebruikten cijfers met betrekking tot de 
organisatie van werknemers, waarbij de aandacht vooral gevestigd was op de verschuivende aandelen 
van de verschillende regio’s in Groot-Brittannië in het totale ledenbestand van alle vakbonden tezamen, 
waaruit zij concludeerden dat de geografie van het vakbondswezen, zoals dat de gehele twintigste eeuw 
tot aan 1970 gegolden had, op dat moment drastisch begon te veranderen. Zij constateerden dat in de 
traditionele bolwerken van de vakbeweging, zoals Schotland, Wales en Noord-Engeland, sprake was 
van zowel een absolute als een ‘relatieve teruggang’ in het ledental, als gevolg van de geografische 
reorganisatie van het kapitaal (vertrekkend uit die regio’s). Daartegenover slaagde de vakbeweging er 
niet direct in om in de nieuwe investeringsregio’s vergelijkbare niveaus van organisatie te bereiken. 
Ook de van staatswege ingezette spreiding van rijksdiensten vanuit Londen naar de meer perifere 
regio’s leidde tot een afname van de kracht van de vakbeweging in de publieke sector in de hoofdstad, 
maar tegelijkertijd ook tot een relatieve versterking in de nieuwe regio’s van vestiging. Al dit soort 
processen zou leiden tot een zekere nivellering van de machtspositie van de vakbeweging in het land als 
geheel. Daarbij werd verondersteld, dat de economische herstructurering in de oude industrie-regio’s de 
invloed van de lokale en regionale vakbondscultuur drastisch zou hebben verminderd. 
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Tegenover deze auteurs staan Martin en de zijnen (MARTIN et al, 1993; MARTIN et al, 1994c; MARTIN 
et al, 1996), die nu juist beweren dat de vakbeweging in de traditionele bolwerken zich heel redelijk door 
de economische herstructurering na 1970 heeft weten heen te slaan. Zij gaan daarbij uit van een andere 
‘relatieve’ sterkte. Namelijk van het aantal georganiseerden, gemeten  in de afzonderlijke branches en 
regio’s, en dan in relatie tot alle daar werkzame werknemers en alle daar woonachtige loonafhankelijken. 
De zo verkregen organisatiegraad per branche en per regio kan vervolgens dienen als maat voor de 
invloed van de vakbeweging in die branches en regio’s. Ondanks de herstructurering bleef volgens hen 
de situatie intact, waarbij in de oorspronkelijke vakbondsbolwerken de organisatiegraad hoger bleef dan 
in de traditioneel minder sterk georganiseerde regio’s. Naar hun mening was daarmee aangetoond, dat 
de kracht van de lokale en regionale vakbondsculturen en de daarbij behorende gebruiken en gewoonten 
van groter invloed zijn op de geografie van het vakbondswezen dan de economische herstructurering.

Een derde debat werd gevoerd door de onderzoekers van de ‘geography of labor’, tegenover die van 
de ‘labor-geography’. 
De eersten (bijvoorbeeld PEET, 1983) hadden vooral aandacht voor het feitelijke verschil in 
vakbondsaanwezigheid in de diverse regio’s (vooral in de USA) en de mogelijkheid die dat bood (en 
de mate waarin die werd benut) voor het kapitaal om daar van te profiteren. Daarbij gaat het veelal om 
vrij omvangrijke, descriptieve onderzoeken, die zich ook goed lenen voor kwantitatieve analyse. De 
laatsten (bijvoorbeeld HARVEY, 1982) onderzochten vooral het gedrag van de vakbeweging in haar 
poging om het economische landschap te beïnvloeden, als een integraal onderdeel van hun sociale 
activiteiten. Het gaat daarbij dan om zicht te krijgen op de betrokkenheid van de factor arbeid (de 
werknemers georganiseerd in hun vakbonden) bij de ontwikkeling van het economische landschap. 
Welke ontwikkeling van de geografie van de produktie is wel in hun belang en welke niet? Door 
de ruimtelijke strategieën en de geografische gevechten trachten werknemers greep op de situatie te 
verkrijgen en de ontwikkeling in een bepaalde richting te beïnvloeden (“a spatial fix”) en wel één die 
zij wezenlijk achten voor het realiseren van hun sociale en politieke doelstellingen. De bij dit onderzoek 
gehanteerde onderzoeksmethodologie kan als ‘kwalitatief’ bestempeld worden.11                                                       
Het is niet zo gemakkelijk uit het voorgaande één bepaalde conclusie te trekken. 
Herod zelf merkt op, dat hij een overzicht heeft willen maken van de wijze waarop de vakbeweging zich 
de afgelopen decennia langzamerhand tot een belangrijk studieobject binnen de economische geografie 
heeft ontwikkeld (‘is being conceptualized’) en van de wijze waarop de vakbeweging vervolgens wordt 
bestudeerd. In het bijzonder heeft hij willen aantonen hoe economisch geografen de vakbeweging in 
toenemende mate zijn gaan zien als een belangrijke geografische actor, die het alleszins waard is om 
nader te worden bestudeerd,  juist ook in zijn directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van regio’s, of 
algemener gezegd, bij de “economische geografie van het kapitalisme”.

11 Herod (HEROD, 2000) bekent zichzelf ook tot deze tweede benadering. Hij  meent daarmee de factor 
arbeid, als een actieve regionale actor, meer recht te doen. Hij is daarbij op zoek naar causaliteiten, naar 
patronen van verklaring, die hij beter weet te onderzoeken door meer ‘kwalitatieve’ onderzoeksmethoden te 
hanteren, zoals het afnemen van persoonlijke interviews van sleutelfiguren bij bepaalde gebeurtenissen of 
het analyseren van archieven, die mogelijke causaliteiten zouden kunnen illustreren.

 Dit, in wezen centrale wetenschappelijke debat betreft de neo-positivistische methode, gericht op het vinden 
van statistisch significante verbanden, die – ‘ceteris paribus’-  in principe altijd opgeld doen, tegenover 
de meer interpretatieve methode, die tracht zicht te verkrijgen op bredere conceptuele kwesties en op de 
verklaring van economische en sociale processen.
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2.10     Afsluiting       

Ter afsluiting van de twee in de vorige paragrafen beschreven zoektochten, naar theoretische 
aanknopingspunten enerzijds (zie de paragrafen 2.2 t/m 2.8) en naar verslagen van empirisch onderzoek 
naar de rol van de vakbeweging in de ontwikkelingsgang van regio’s anderzijds (zie paragraaf 2.9), wil 
ik het belang daarvan nadrukkelijk onderstrepen. Duidelijk is geworden dat de vakbeweging in de loop 
der tijd steeds meer aandacht is gaan krijgen voor de economische geografie. De zin van onderzoek naar 
de rol van de vakbeweging bij grootschalige reorganisatieprocessen in een aantal voor de regio Noord-
Nederland belangrijke sectoren lijkt daarmee op voorhand aangetoond.
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