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VOORWOORD

Ook aan een zo langdurig project als een promotie-onderzoek komt een keer
een einde. Dat moment is nu daar. Voor mij kan het boek definitief dicht, terwijl
het door de lezer opengeslagen kan worden. Tijd voor een korte mijmering. De
afronding van het proefschrift betekent ook de afsluiting van een belangwekken-
de periode in mijn leven. Hartgrondige twijfel vormt hierin wel het voornaamste
sleutelwoord. De persoonlijke ontwikkeling die ik daardoor heb doorgemaakt
heeft het werk menigmaal op het tweede, zo niet laatste plan gesteld. Dat ik tot
verwondering en verbazing van velen - en niet in de laatste plaats mijzelf - er
toch in geslaagd ben deze periode succesvol af te ronden, is mede te danken
aan een aantal mensen om me heen zonder wie dit niet mogelijk was geweest.
Bovenal komt mijn vrouw grote dank en bewondering toe voor haar eindeloze
geduld, aandacht en liefde in de afgelopen jaren. Els, jouw inspanningen zullen
altijd ongeëvenaard blijven. Tegelijkertijd was mijn grote vriend en collega Jan
Waalkens altijd een belangrijke steun en toeverlaat, zowel op de werkplek als
daarbuiten. Jan, je was er altijd op het juiste moment met de voor jou gebruike-
lijke scherpzinnigheid en professionaliteit. Daarnaast heeft George van der Weij
een belangrijke stempel gedrukt op mijn turbulente jaren aan de FRW. Als
’medebewoners’ van kamer 162 hebben we veel lief en leed gedeeld en ben ik
hem naast collega ook als vriend gaan beschouwen. George, jouw humor en
relativeringsvermogen heeft het onderzoeksbestaan zeer veraangenaamd.
Uiteraard behoort dit laatste ook Martin van der Velde, ex-collega en vriend, ten
deel te vallen. Bij deze jongen. Martin, je steun en suggesties hebben me altijd
verkwikt en verfrist. In deze context wil ik Marijke Koster en Danielle Chauvelo
nadrukkelijk vermelden. Jullie hulp en aandacht staat in mijn geheugen gegrift.
Voorts ben ik natuurlijk dank verschuldigd aan tal van anderen die het project
mede mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats wil ik Piet Pellenbarg
bedanken voor het vertrouwen dat hij - ondanks mijn capriolen - altijd in mij
heeft gehouden. Zijn inhoudelijke aanvullingen en suggesties zijn van door-
slaggevend belang gebleken voor het completeren van het proefschrift. Natuur-
lijk gaat mijn dank verder uit naar alle medewerkers van de FRW, met wie ik
het prettig samenwerken heb gevonden. In het bijzonder het groeiende contin-
gent van aanstormend jong talent, met wie het lange tijd prettig volleyballen en
borrelen was. Vanzelfsprekend wil ik met name de beheerder van de FRW, de
heer Sibma mijn grote erkentelijkheid uitspreken. Zijn coulante en flexibele
opstelling maakte het mogelijk het laatste jaar onverminderd aan de FRW door
te werken. Ter afsluiting is een woord van dank op z’n plaats voor alle mede-
werkers aan interviews en enquêtes.

Guido Felix Glas, februari 1996
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1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1 Algemene achtergrond

Situering van het onderzoek

De ontwikkelingen op het gebied van industriële toelevering en uitbesteding
(T&U) krijgen zowel in bedrijfskundig als in bedrijfseconomisch opzicht ruime
aandacht. De geografische aspecten van deze ontwikkelingen worden daarbij
echter slechts zijdelings belicht, terwijl dit toch meer aandacht verdient. Sinds
1987 wordt aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) aan de
RUG in deze behoefte voorzien, door middel van een reeks onderzoeken
waarin werd getracht aan het geografisch perspectief in T&U-relaties meer
inhoud te geven. Studies gedaan door Kok (1988a,b), Leus (1989a,b) en Glas
(1993) getuigen daarvan. Voorliggende dissertatie kan mede worden opgevat
als een synthese, waarin alle resultaten tot nu toe van deze onderzoekslijn aan
de FRW liggen opgesloten. Daarnaast wordt verslag gedaan van nieuw
empirisch onderzoek, waarmee de toeleverings-uitbestedingsproblematiek is
geactualiseerd en uitgebreid naar het niveau van industriële netwerken. Het
onderzoek heeft betrekking op het in Nederland gevestigde bedrijfsleven;
internationale economische ontwikkelingen vormen echter een onmisbaar
referentiekader.
De dissertatie is opgebouwd uit twee gedeelten waarin het thema toelevering
en uitbesteding op verschillende manieren wordt benaderd. In deel I worden
T&U-relaties beschouwd vanuit een ruimtelijke gezichtshoek in engere zin.
Daarbij vormt de invloed van de fysieke afstand tussen toeleveranciers en
uitbesteders op totstandkoming en werking van T&U-relaties de kern van het
onderzoek. In deel II wordt naast T&U-relaties gekeken naar netwerkvorming
tussen bedrijven op het gebied van produktontwikkeling en technologische
samenwerking, toelevering en uitbesteding en diensten. Getracht wordt de
vraag te beantwoorden op welke wijze de netwerken zijn geregionaliseerd en
welke factoren hierop van invloed zijn. Naast de factor afstand wordt hierbij
tevens gekeken naar de invloed van andere situationele factoren.

Achtergrondontwikkelingen

Mede refererend aan hetgeen Leus (1989a,b) reeds formuleerde, kunnen de
achtergronden met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van toeleve-
ring, uitbesteding en netwerken als volgt in een kader worden geplaatst. De
jaren tachtig hebben voor de industriële sector in Nederland veranderingen
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gebracht die een heroriëntatie in het strategisch denken in dit bedrijfsleven
hebben veroorzaakt. Wat daarvoor als onverenigbaar werd beschouwd,
namelijk een kostengerichte en een marktgerichte strategie, wordt tegenwoordig
geïntegreerd tot één strategie. De nadruk is daarbij steeds meer komen te
liggen op het streven naar flexibiliteit en efficiëntie (Herroelen en Lambrecht
1988). Samen met kwaliteit en prijs bepalen deze onderwerpen de concurrentie-
kracht van de onderneming. Flexibilisering wordt door Jansen en Nauta (1986)
zelfs opgevat als het nieuwe paradigma binnen de herstructurering van de
industriële produktie. Grotere flexibiliteit binnen ondernemingen wordt bereikt
door inperking van de eigen activiteiten tot bepaalde kernactiviteiten. Dit zijn
activiteiten die worden beschouwd als de fundamentele activiteiten binnen een
onderneming, waaraan zij in de eerste plaats haar bestaansrecht ontleent. De
activiteiten die hierbij niet passen worden afgestoten (verzelfstandigd) of
uitbesteed aan andere zelfstandige ondernemingen. Deze ontwikkelingen
hebben vanzelfsprekend vergaande gevolgen voor de bestaande economische
structuur. Hierbij zijn twee tendensen aan te wijzen. Enerzijds is er een tendens
merkbaar van vervlechting van ondernemingen door een sterke toename van
strategische (horizontale) samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen met
als doel versterking van de eigen kernactiviteiten. Dekker (1987) noemt dit
’strategic partnership’, waarmee bedoeld wordt een vorm van horizontale
samenwerking waarbij twee onafhankelijke ondernemingen een langdurige
relatie aangaan met als doel nieuwe produkten te ontwikkelen of een snellere
introductie van nieuwe produkten te bewerkstelligen. Fusies of joint ventures
kunnen hiervan het gevolg zijn (Kuyper en Ruizendaal 1985). Anderzijds kan
door afstoting of uitbesteding van produktietaken ontvlechting ontstaan waar-
door de produktiekolom wordt ingekort. Deze trend is met name aanwezig bij
de grotere ondernemingen die zich bewust concentreren op hun ’kernbedrijf’
(NMB 1985, p.3). Activiteiten die hierin niet passen worden uitbesteed aan
gespecialiseerde leveranciers. De achtergrond waartegen de vervlechtings- en
ontvlechtingstendensen gezien moeten worden is die van sterk veranderende
markt- en produktie-omstandigheden en daarmee samenhangende factoren. Dit
is tevens het kader waarin de toeleverings- en uitbestedingsrelaties moeten
worden bekeken, die in deel I een centrale plaats krijgen toebedeeld. In het
verlengde van T&U-relaties kunnen ook samenwerkingsvormen op ander
gebied ontstaan, met name in verband met produktontwikkeling. In paragraaf
1.5 van dit hoofdstuk zal op deze ontwikkeling en haar achtergronden dieper
worden ingegaan.
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1.2 Veranderende markt- en produktie-omstandigheden

Veranderende marktomstandigheden

De huidige marktstructuur ondergaat twee invloeden die niet los van elkaar
gezien mogen worden. De eerste komt tot uitdrukking in de sterke segmentatie
van consumenten. De kwalitatieve verschillen in verbruik tussen sociale
klassen, subculturen of andere consumentengroepen worden steeds groter,
vooral in de ontwikkelde Westerse economieën. Tegelijkertijd echter is er een
neiging tot globalisering ontstaan. Dat wil zeggen dat in het consumentenge-
drag wereldwijd een steeds grotere overeenkomst is tot stand gekomen.
Daardoor is een steeds scherpere internationale concurrentie ontstaan (Dicken,
1986). Vooral een aantal landen uit Zuid-Oost Azië brengt in toenemende mate
hoogwaardige produkten op de markt, tegen veel lagere prijzen dan in West-
Europa, de VS of Japan. Daarnaast is de recente afbraak van het communisme
er de oorzaak van dat veel traditionele west-Europese en zelfs Oost-Aziatische
activiteiten zich verplaatsen naar Oost-Europa, ten gevolge van de vele malen
lagere loonkosten in die regio. Zeer ingrijpende veranderingen van het karakter
van afzetmarkten zijn hieraan voorafgegaan in de afgelopen decennia. De jaren
vijftig en zestig werden gekenmerkt door snelle economische groei. Prijs en
beschikbaarheid waren bepalend voor de afzet van een bepaald produkt. De
markt werd gedomineerd door de aanbodzijde, een zogenoemde ’sellers-
market’. Door de toegenomen koopkracht veranderde het koopgedrag van
consumenten en veranderde de markt langzamerhand in een ’buyers-market’.
Kwaliteit van het produkt wordt belangrijk als selectiecriterium en door de
modegevoeligheid van consumenten veranderen voorkeuren in een steeds
hoger tempo. Door de snel veranderende consumentenvoorkeuren vindt een
inkorting van de product-life-cycle plaats, mede mogelijk gemaakt door de
snelle technologische ontwikkelingen van de laatste jaren. Daardoor is er
sprake van een toenemende technologische complexiteit van produkten.
Technologische innovaties worden complexer waardoor specifiekere kennis
nodig is, wat specialisatie in de hand werkt. Een snelle introductie van een
nieuw produkt is nu noodzakelijk geworden, terwijl de kosten en de risico’s van
technologische vernieuwing zijn toegenomen. Een functionerende Research &
Development (R&D) afdeling naast flexibiliteit en effectief reactievermogen in de
bedrijfsvoering zijn dan onontbeerlijk. Aangezien klassieke grote produktie-
eenheden hiertoe vaak niet in staat zijn, is een nieuwe, flexibele, produktie-
organisatie ontworpen, waarbij vooral ondernemingen in sectoren met hoge
technologie in toenemende mate worden gedwongen benodigde expertise
extern te werven, aangezien het de ’scope’ van een enkele onderneming in
toenemende mate overstijgt. Daarnaast ontstaat in toenemende mate behoefte
aan technologietransfer in gevallen waar verschillende technologieën elkaar
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raken (Camagni 1991, p.137). Hierbij speelt industriële contractuele uitbesteding
een centrale rol. Met industriële contractuele uitbesteding wordt hier bedoeld
’het op specificatie laten verrichten van bepaalde produktietaken of het op
specificatie laten produceren of bewerken van bepaalde onderdelen nodig voor
het produktieproces door onafhankelijke bedrijven’ (Kok, 1988a, p.93). Dit heeft
tot gevolg dat er samenwerkingsverbanden ontstaan tussen uitbesteders en
toeleveranciers die ook op hun beurt weer uitbesteden. Naast de hierboven
geschetste situatie noemt Holmes (1986, p.90) nog een drietal marktomstan-
digheden die industriële contractuele uitbesteding bevorderen:

een produkt waarvan de vraag zeer onzeker en onregelmatig is en onder
invloed kan staan van seizoens- en cyclische invloeden;
onvoldoende en instabiele vraag die massaproduktie niet rechtvaardigt; de
produktie wordt dan ten dele uitbesteed;
marktomstandigheden aan het begin of aan het eind van een bepaalde
produkt-levenscyclus; hoe groter de snelheid waarmee een produkt van
ontwerpfase naar produktiefase beweegt, hoe groter de kansen op de
afzetmarkt; grotere snelheid wordt bereikt door hogere flexibiliteit van de
organisatie; uitbesteding van produktietaken is dan een oplossing; daarnaast
helpt uitbesteding om de produktiekosten tot een minimum te beperken zodat
hierdoor blijvend concurrerend kan worden gewerkt.

Veranderingen in de produktiesfeer

Naast marktomstandigheden zijn er ook redenen aan te wijzen in de produk-
tiesfeer die uitbesteding bevorderen, namelijk technologische kenmerken en
vaste kapitaalkosten van de gebruikte produktietechnieken in het produktie-
proces. Uitbesteding moet logistiek en produktietechnisch ingepast worden in
het produktieproces. Voor elk uit te besteden onderdeel moet dan van te voren
een ’make-or-buy’-afweging gemaakt worden. Factoren ten faveure van
uitbesteding zijn bijvoorbeeld (Leus 1989a, p.4):

financiële overwegingen: bijvoorbeeld het verband tussen de schaal van de
uit te voeren activiteit en de voor die activiteit te plegen investeringen in
produktiefactoren;
technisch-specialistische overwegingen: afwezigheid van voldoende specia-
lisme binnen het eigen bedrijf;
flexibiliteitsoverwegingen: uitbesteding maakt het eigen bedrijf flexibeler in de
markt; verbreken van een contract is eenvoudiger dan het afstoten van eigen
kapitaal;
risicovermindering: verschuiving van verantwoordelijkheid naar beneden in de
produktiekolom.
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Daarnaast is nog een aantal hiermee verweven ontwikkelingen aan te wijzen.
Ten eerste de ontwikkeling van computertoepassingen in het produktieproces
waardoor de flexibiliteit sterk is toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn flexibele
automatisering, computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/C-
AM) en robotisering. Door deze ontwikkelingen zijn een betere produktieplan-
ning, voorraadbeheer en logistiek mogelijk geworden, zowel bij de toeleveran-
ciers als bij de uitbesteders. Hieruit voortvloeiend zijn concepten ontstaan als
’just-in-time delivery’ en ’zero-inventory’ die een zo klein mogelijke voorraadvor-
ming beogen bij de uitbesteder, waardoor de voorraadkosten drastisch worden
verminderd. Dergelijke concepten moeten echter wel samengaan met zeer
hoge eisen aan de toeleveranciers, zowel organisatorisch (hoge leverings-
frequentie en levering op afroep van de uitbesteder) als technisch (hoge
kwaliteit). Daarnaast zal de toeleverancier ook nog tegen een concurrerende
prijs moeten leveren.
Twee andere belangrijke factoren die te maken hebben met de huidige uitbeste-
dingstrend zijn de arbeidsmarkt en de voorraadbeheersing. Ten aanzien van de
arbeidsmarkt geldt dat uitbesteding helpt de arbeidskosten zoveel mogelijk te
beheersen door ze zoveel mogelijk te minimaliseren door middel van externali-
sering van de arbeid. De voorraadkosten zijn een onderdeel van de variabele
kosten van de produktie. Door uitbesteding van produktietaken worden deze
variabele kosten zeer flexibel gemaakt, wat bijdraagt aan de flexibiliteit van de
onderneming als geheel.

1.3 De toeleveranciers

Tussen toeleveranciers en uitbesteders kunnen diverse relatievormen ontstaan
(zie ook hoofdstuk 2). Hierbij is meestal sprake van een afhankelijkheidsrelatie
waarbij de toeleverancier meestal afhankelijk wordt geacht van de uitbesteder.
Dit kan vooral mate tot uiting wanneer de toeleverancier levert aan een beperkt
aantal uitbesteders, zodat er een geringe risicospreiding mogelijk is tussen de
opdrachtgevers. Naast het aantal relaties is ook de inhoud van de relatie van
belang, variërend van gestandaardiseerde incidentele toelevering tot gespeciali-
seerde structurele toelevering (zie indeling Kok in hoofdstuk 2). Vooral bij de
laatste vorm komt veelvuldig een meer tweezijdige afhankelijkheid tussen
toeleverancier en uitbesteder voor, omdat hierbij sprake is van een hoger
niveau van betrokkenheid van de toeleverancier. Deze laatste vorm van
toelevering, ook wel ’co-makership’ genoemd, wordt steeds belangrijker.
Uitbesteders willen in toenemende mate het aantal toeleveranciers verminderen
en de in te kopen componenten zoveel mogelijk vereenvoudigen, vergroten en
combineren tot een klein aantal zogenoemde subsystemen. Echter lang niet
iedere toeleverancier beschikt over de financiële en technische capaciteiten om
te kunnen voldoen aan de gestelde eisen als volwaardige partner van een
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uitbesteder. Een logische stap die hieruit kan voortvloeien is samenwerking
tussen toeleveranciers onderling, waardoor zowel financiële risico’s als specia-
lismen worden gereduceerd om in een samenwerkingsverband te kunnen
functioneren als volwaardige partner van de uitbesteder. Over deze en andere
vormen van samenwerking wordt nader ingegaan in paragraaf 1.5.

1.4 De uitbesteders

Een algemene trend in het bedrijfsleven van de jaren tachtig is het zich terug-
trekken op kernactiviteiten. Randactiviteiten worden afgestoten en uitbesteed. In
de eerste plaats verhoogt uitbesteding de flexibiliteit van het bedrijf. Daardoor
kan veel soepeler gereageerd worden op veranderingen in de markt. Er wordt
zo gebruik gemaakt van de voordelen van zowel besparing op arbeidskrachten
als kapitaalinvesteringen en worden de beheersrisico’s zoveel mogelijk gemini-
maliseerd. In combinatie daarmee kunnen de integrale kosten binnen de gehele
produktieketen worden verlaagd. Een tweede reden voor uitbesteding is de
mogelijkheid tot gebruikmaking van bestaande specialismen in de toeleve-
ringsmarkt. Dit heeft als voordeel dat een toeleverancier vaak goedkoper en
kwalitatief hoogwaardiger kan werken dan de uitbesteder, mede omdat de
schaal waarop de toeleverancier werkt voordeliger is dan die van de uitbeste-
der. De moeilijkheid voor de uitbesteder is dat het bedrijf er voor moet zorgen
niet geheel afhankelijk te worden van externe kennisbronnen, voor wat betreft
de eigen strategische kennis en kernvaardigheden. Deze vormen namelijk het
onderscheidend en concurrerend vermogen van het bedrijf in de markt. Uitbe-
steders en toeleveranciers zien zich steeds meer genoodzaakt om hun comple-
mentaire kernvaardigheden te bundelen, zodat naast gezamenlijke produktie
ook gezamenlijke produktontwikkeling of marktstrategieën optreden. Een
dergelijke samenhang en bundeling van activiteiten en kernvaardigheden kan
worden aangeduid met de term ’netwerk’.

1.5 Netwerkvorming

In het verlengde van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderlinge
leveringen kunnen ook samenwerkingsverbanden in bredere zin ontstaan, op
het gebied van gezamenlijke produktontwikkeling. Participanten in een dergelijk
samenwerkingsverband, hier netwerk genoemd, leveren ieder op grond van hun
eigen specialistische kennis een substantiële bijdrage in een nieuw te ontwikke-
len produkt of component. Dit kan gebeuren in samenwerking met een bepaal-
de uitbesteder. Kleinere gespecialiseerde toeleveranciers kunnen onderling tot
zo’n vorm van samenwerking komen. De reden voor het ontstaan van een
dergelijk netwerk ligt opgesloten in de algemene oorzaken die de uitbestedings-
golf teweegbrengen. Vooral kleinere bedrijven komen onder enorme druk te
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staan van vraagveranderingen in de markt (veranderende eisen van uitbeste-
ders). Het ontwikkelen van nieuwe produkten is een goede oplossing. Hiervoor
ontbreken echter veelal de financiële middelen en een complete beheersing van
alle daarvoor benodigde technische kennis. Dé oplossing is dan samenwerking
met gelijkgestemde bedrijven, waardoor de benodigde technische kennis wordt
gebundeld en tegelijkertijd de financiële middelen gezamenlijk kunnen worden
opgebracht. Er zijn samenwerkingsverbanden van gelijk niveau (symmetrische
verbanden), zoals (tijdelijk) tussen Philips en Sony waarbij kosten en know-how
worden gedeeld. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden van ongelijk
niveau (asymmetrische verbanden), zoals een scheepswerf met zijn toeleveran-
ciers. In dat geval bepaald de uitbesteder het eindprodukt en is de toeleveran-
ciers afhankelijk. Op hun beurt worden toeleveranciers dan weer uitbesteders.
Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking van Fokker met haar toeleve-
ranciers. Dit bedrijf ziet zichzelf als het ’hart van een industrieel-wetenschappe-
lijk cluster, de spin in een web van economische en wetenschappelijke toeleve-
ranciers’ (Volkskrant, 19 augustus 1995). Netwerkvorming wordt van toene-
mend belang geacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijfsleven
(Van der Weij 1995) en daarmee ten aanzien van de (inter)nationale concurren-
tiepositie. Meerdere auteurs wijzen op het gebrek aan empirisch materiaal op
het gebied van de Nederlandse situatie met betrekking tot netwerkvorming
(Enzing 1993, Hassink 1994, Waalkens 1995). Ook het Ministerie van Economi-
sche Zaken heeft het strategisch belang van samenwerking voor de ontwikke-
ling van het bedrijfsleven onderkend en heeft een actieprogramma ontwikkeld.
In hoofdstuk 6 wordt dit nader toegelicht. Dergelijke samenwerkingsverbanden
kunnen gekenmerkt worden door meerdere centrale doelen, en ook de indust-
riële bedrijven als netwerkparticipanten kunnen diverse beweegredenen hebben
om hieraan deel te nemen. Naast gezamenlijke service, logistieke activiteiten,
marktbewerking of kennisuitwisseling, is gezamenlijke produktontwikkeling een
belangrijke reden voor bedrijven om samenwerking te zoeken met andere
bedrijven in een zogenaamd netwerk. De vorming van dergelijke samenwer-
kingsverbanden is een ingewikkeld proces waarbij tal van factoren een rol
kunnen spelen. Enerzijds spelen zakelijke argumenten in de vorm van financi-
ele, strategische, technische en marktoverwegingen een rol, terwijl anderzijds
het niet-zakelijke, persoonlijke aspect een belangrijke factor is in het ontstaan
en functioneren van samenwerkingsverbanden. Als onderdeel van de niet-
zakelijke factor in de vorming van netwerken kan de regionaal-culturele achter-
grond van betrokken personen een rol spelen in de onderlinge herkenbaarheid
en het onderlinge begrip van de participanten. In deel II wordt deze materie
zowel vanuit de theorie als vanuit de empirie uitvoerig behandeld.

19



1.6 Ruimtelijke aspecten: afstand

De invloed van de onderlinge fysieke afstand tussen bedrijven met betrekking
tot de vorming en de werking van industriële T&U-relaties en andersoortige
industriële samenwerkingsverbanden vormt de centrale ingang van onderzoek
in het eerste deel van het boek. De fysieke afstand kan enerzijds bepalend zijn
voor het ruimtelijk spreidingspatroon van industriële bedrijvigheid en dus ook
voor bedrijfsrelaties, en anderzijds een reden vormen tot allerlei vormen van
ruimtelijke aanpassingen op de vestigingslokatie van bedrijven zelf. Uitbesteding
moet nogal eens leiden tot verplaatsing naar elders. De afstand tot de toeleve-
ranciers zal dan een rol spelen in het ontstane ruimtelijk produktienetwerk van
de uitbesteder. Dit geldt zowel voor de immateriële als de materiële stromen
tussen uitbesteder en toeleveranciers. Welke invloed afstand uitoefent op het
ontstaan en functioneren van relaties en interacties tussen industriële onderne-
mingen is een van de onderzoeksvragen die in dit onderzoek zal worden
beantwoord. Hoe beïnvloedt afstand de vorming en werking van bedrijfsrelaties
met betrekking tot industriële toelevering en uitbesteding en netwerken. Naast
invloeden op het ruimtelijk patroon kunnen ook eventuele ruimtelijke aanpas-
singen een rol spelen. Met name in verband met logistieke afwikkeling van
goederenstromen en aspecten met betrekking tot voorraadbeheersing kunnen
in nauwe bedrijfsrelaties aanpassingen in ruimtelijke zin worden doorgevoerd.
Zo zal het noodzakelijk kunnen zijn intermediaire opslagplaatsen van goederen
in te stellen, centraal gelokaliseerd tussen uitbesteder en toeleverancier, of ook
aanpassingen op de lokatie van de uitbesteder of bij de toeleverancier zelf
(bijvoorbeeld extra opslagruimte). In theoretische zin zal hierop in hoofdstuk 2
nader worden ingegaan, terwijl hierover ook in de schriftelijke enquête en de
interviews die worden besproken in hoofdstuk 4 navraag is gedaan.

1.7 Regionalisering van T&U-relaties en netwerken

Naast afstand kunnen ook andere ruimtelijke aspecten een rol spelen bij de
vorming van T&U-relaties en netwerken tussen industriële bedrijven. Ten eerste
speelt de regionale verscheidenheid in economische activiteit een rol. In het
ene deel van het land bestaat een hoge dichtheid van economische activiteiten,
bijvoorbeeld de Randstad, terwijl een ander deel van het land juist gekenmerkt
kan worden door een lage graad van economische activiteit, bijvoorbeeld het
Noorden van Nederland. Ten tweede is er de mogelijkheid dat bepaalde
industriële activiteiten een zekere mate van regionale concentratie in de ruimte
vertonen. Een voorbeeld hiervan is de glastuinbouw in het Westen des lands.
Door agglomeratie-effecten kan een dergelijke concentratie zichzelf door de tijd
heen versterken. Aangenomen mag worden dat regionaal-economische
concentratie, of zij nu algemeen of sectorspecifiek van aard is, een effect zal
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hebben op het ontstaan van toeleverings- en uitbestedingsrelaties. Regionale
economische ontwikkeling wordt daarnaast uiteraard beïnvloed door de aan- of
afwezigheid van allerlei specifieke ruimtelijke kenmerken, bijvoorbeeld bepaalde
produktiefactoren, nabijheid van een afzet- of een arbeidsmarkt, kennispoten-
tieel etc. Nieuwe activiteiten kunnen ontstaan door een historisch gegroeide
samenstelling van dergelijke kenmerken. Een dergelijke samenstelling van
regionale economische en sociale kenmerken kan neergeslagen zijn in een
onderscheidende vorm van regionale cultuur van tradities, gewoonten, om-
gangsvormen en levenshouding, die zijn invloed heeft op de economische
ontwikkeling van die regio. Naast deze autonome historische sociaal-economi-
sche ontwikkeling speelt de overheid nog een belangrijke rol in het beïnvloeden
van regionaal-economische ontwikkeling via diverse, in de tijd variërende
vormen van regionaal-economisch stimuleringsbeleid. Alle genoemde ontwikke-
lingen tezamen hebben vanzelfsprekend hun weerslag op de ontwikkeling van
industriële T&U-relaties en het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen
industriële bedrijven. In hoeverre de regionale verscheidenheid van economi-
sche ontwikkeling en cultuur in de zojuist beschreven betekenis hierbij een
differentiërende rol speelt is een vraag die het centrale onderzoeksperspectief
in deel II van het boek vormt. De aandacht wordt daarbij gericht op de factoren
die een rol spelen in de oriëntatie van industriële bedrijven ten aanzien van de
vorming van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.

1.8 Doel- en probleemstelling van het onderzoek

In aansluiting op de geschetste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsrela-
ties, zowel T&U-relaties als samenwerkingsverbanden in bredere zin, en in het
bijzonder de ruimtelijke aspecten daarvan, kan de probleemstelling van het
onderzoek worden geformuleerd. Rekening houdend met de uiteenlopende
aspecten die in het onderzoek de revue passeren, wordt de probleemstelling in
de gedaante van vier afzonderlijke onderzoeksvragen gepresenteerd:

1. op welke wijze zijn strategisch, organisatorisch en - als afgeleide daar-
van- ruimtelijk, contractuele uitbesteding en toelevering gestructureerd
in produktienetwerken?

2. in hoeverre speelt afstand een rol bij de totstandkoming en werking van
T&U-relaties en wat zijn de effecten van T&U-relaties op het ruimtelijk
produktienetwerk?

3. in hoeverre participeert het Nederlandse bedrijfsleven in samenwer-
kingsverbanden op het gebied van produktontwikkeling en welke
factoren spelen een rol bij de totstandkoming en functionering van
dergelijke samenwerkingsverbanden?

4. in welke mate zijn er verschillen in regionale oriëntatie van het industri-
ële bedrijfsleven vast te stellen ten aanzien van onderlinge bedrijfsrela-
ties op het gebied van industriële toelevering en uitbesteding, produkt-
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ontwikkeling en diensten.

Bovenstaande vraagstelling staat in dienst van een tweeledige doelstelling van
het onderzoek. Deze kan op de volgende wijze worden omschreven:

1. het verkrijgen van inzicht in de ruimtelijke implicaties van het functio-
neren van toeleveranciers en uitbesteders in produktienetwerken binnen
produkt-marktcombinaties als gevolg van wijzigingen in het strategisch
beleid van ondernemingen.

2. het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken in het Nederlandse
bedrijfsleven met betrekking tot de vorming van samenwerkingsverban-
den, de factoren die daarbij een rol spelen en het achterhalen van
eventuele verschillen in regionale oriëntatie binnen het industriële
bedrijfsleven met betrekking tot de vorming van dergelijke samenwer-
kingsverbanden.

1.9 De opbouw van de studie

Het eerste gedeelte van de studie wordt gekenmerkt door een centrale aan-
dacht voor de invloed van de factor afstand in het ontstaan en de werking van
industriële bedrijfsrelaties, terwijl in het tweede gedeelte de centrale aandacht
uitgaat naar de vraag in welke mate industriële T&U-relaties en -samenwer-
kingsverbanden in bredere zin zijn geregionaliseerd en welke situationele
aspecten daarop van invloed zijn.
In deel I zal worden begonnen met een theoretisch kader van het onderwerp in
hoofdstuk 2, waarin naast de plaatsing van het onderzoek in de context van de
geografische wetenschap eveneens aandacht is voor relevante bedrijfskundige
inzichten betreffende het onderwerp. Daarnaast wordt hierin een uiteenzetting
en verheldering gegeven van relevante begrippen omtrent het onderwerp.
Vervolgd wordt met een verkennend hoofdstuk 3, waarin de stand van zaken
met betrekking tot de relatie tussen toelevering, uitbesteding en afstand, die
diende als uitgangspunt voor het huidige onderzoek, uit de doeken wordt
gedaan. Deel I wordt besloten met hoofdstuk 4, dat bestaat uit een verslag-
legging van een vijftal case-studies waarin per case een uitbesteder en haar
onderliggende produktienetwerk centraal staat.
Deel II opent met een weergave van de belangrijkste resultaten van een aantal
recent door anderen verrichte onderzoeken, waarbij naast het fenomeen
toeleveren en uitbesteden ook netwerken aan de orde komen. Dit empirisch
getinte hoofdstuk 5 dient ter inleiding en voorbereiding van het theoretische
kader in hoofdstuk 6, waarin de begrippen regionaal complex, netwerk en
cluster worden behandeld. Vanuit deze setting wordt in hoofdstuk 7 een eerste
verkenning gedaan met betrekking tot het bestaan en de werking van industri-
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ele netwerken in de praktijk. Deze verkenning wordt in hoofdstuk 8 gevolgd
door de verslaglegging van een breder opgezet empirisch onderzoek naar de
regionale oriëntatie van het industriële bedrijfsleven met betrekking tot de
vorming van samenwerkingsverbanden op het gebied van produktontwikkeling
en toelevering en uitbesteding en de inschakeling van diensten. Afsluitend
worden in hoofdstuk 9 de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek samenge-
vat, met aandacht voor de ruimtelijke aspecten en de relevantie van regionaal-
culturele verschillen en overheidsbeleid.
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DEEL I

TOELEVERING, UITBESTEDING

EN AFSTAND



2 BEGRIPPEN EN THEORIEËN

2.1 Introductie

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van relevante theorievorming
ten aanzien van industriële toelevering en uitbesteding. Aandacht dient dan te
worden besteed aan bedrijfskundige inzichten en modellen en anderzijds de
geografische benadering. Er wordt beoogd een integratie tot stand te brengen
ten aanzien van theorievorming en verwante begrippen van beide zienswijzen
aangaande industriële inkoop in het algemeen en industriële uitbesteding en
toelevering in het bijzonder. Vanuit de bedrijfskundige optiek staan bedrijfsma-
tige overwegingen en beslissingen centraal, terwijl bij de geografische inzichten
de nadruk ligt op de ruimtelijke voorwaarden en implicaties van bedrijfsrelaties,
waaronder toelevering en uitbesteding.
Een groot deel van de bedrijfskundige inzichten ten aanzien van toelevering en
uitbesteding valt onder de industriële marketingbenadering. Uitbesteding wordt
dan gezien als onderdeel van het industriële inkoopproces. Binnen de literatuur
betreffende industriële inkoopprocessen zijn verschillende benaderingswijzen te
onderscheiden. Een aantal relevante bedrijfskundige benaderingen met betrek-
king tot het industriële inkoopproces wordt besproken. Zo wordt het industriële
inkoopproces binnen een onderneming inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht in het
inkoopgedrag van ondernemingen en het proces binnen de onderneming dat
daaraan ten grondslag ligt, schept een achtergrond van waaruit toeleverings-
uitbestedingsrelaties - als bijzondere vorm van inkooprelaties - tussen onderne-
mingen en hun impact op elkaar en op de omgeving kunnen worden begrepen.
Deze bedrijfskundige benadering verschaft een bruikbaar overzicht van de intra-
organisationele situatie, een schaalniveau waaraan binnen de industriële
geografie weinig aandacht is geschonken in het spectrum van macro-, meso-
en micro-schaal benaderingen en verklaringen (Taylor & Thrift, 1983). De
geografische visie op bedrijf en omgeving vormt het uitgangspunt van het
navolgende, dat het methodische kader vormt van waaruit de geograaf naar het
onderwerp toelevering en uitbesteding kijkt.

2.2 Bedrijf en omgeving binnen de geografie

De meest brede opvatting van het begrip omgeving is het begrip ’totale omge-
ving’ (’total/objective environment’), opgevat als de totale, objectief aanwezige
werkelijkheid (Kok, Offerman en Pellenbarg 1985, p.23). McDermott en Taylor
(1982, p.17) spreken in dit verband over ’everything outside the focal organisati-
on’. Daarnaast omschrijft Mintzberg (1979, p.267) de totale omgeving als ’the
aggregate of surrounding things, conditions or influences’. Op die manier bevat
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de totale omgeving zowel de aard van de leveranciers, klanten en concurren-
ten, als de geografische ligging, de economische, sociale, politieke en ook de
fysische omgeving. Binnen de totale omgeving kan het gedeelte waarvan de
ondernemer zich bewust is, als de ’gedragsomgeving’ (’behavioral environment’)
worden aangemerkt. Het deel van deze gedragsomgeving waarmee men in
(eventueel) dagelijks contact staat, wordt door Lloyd en Dicken (1977, p.317)
’activity space’ genoemd. Voorts introduceerde Dill (1958, p.411) het begrip
’taakomgeving’ (’task environment’). Daarin kunnen leveranciers, klanten en
concurrenten, maar ook overheden en vakbonden worden begrepen. Een van
de voorbeelden van het in kaart brengen van invloeden op ondernemersgedrag
in de ruimte is een schema van Kok, Offerman en Pellenbarg (1985, p.28).
Hierin wordt de beïnvloedende ruimte in en rond een bedrijf (de zojuist bedoel-
de task environment) in navolging van Dill (1958) verdeeld in informatie-omge-
ving, besluitruimte en actie-omgeving (zie figuur 2.1). Het schema is een
nadere uitwerking van bedrijf-omgeving modellen zoals die zijn opgesteld door
Thompson (1967), Duncan (1972) en McDermott & Taylor (1982). Binnen het
bedrijf worden de uiteindelijke beslissingen genomen, dit gedeelte wordt daarom
’besluit-ruimte’ ofwel ’decision space’ genoemd. Eén van de weinige gedrag-
georiënteerde theoretische modellen met betrekking tot bedrijf en omgeving
binnen de geografie, de gedragsmatrix van Pred (1967
dl.I, p.25), biedt een visie op de kwaliteit van beslissingen zoals die door onder-
nemers, in de ’decision space’ worden genomen. Pred’s model is ontworpen ter
verduidelijking van het vestigingsplaatsgedrag van bedrijven, maar kent velerlei
andere toepassingsmogelijkheden (zie figuur 2.2). Dit model bestaat in zijn
oorspronkelijke vorm uit een matrix, waarin voor het ondernemersgedrag zeer
belangrijke variabelen zijn ondergebracht, namelijk enerzijds hoeveelheid en
kwaliteit van de informatie en anderzijds de bekwaamheid van de ondernemer.
Deze twee factoren bepalen de meer of minder kansrijke uitgangspositie in het
geval van de keuze van de juiste vestigingsplaats.
De besproken geografische inzichten geven een redelijk algemeen en compleet
beeld van beïnvloedende factoren met betrekking tot totstandkoming en
verwerking van informatie vanuit de omgeving en binnen een bedrijf. De
individuele, persoonlijke en situatie-afhankelijke factoren bij het ontstaan van
innovaties blijven hierin echter onderbelicht. De benaderingen vanuit de
industriële marketing bieden hierop meer zicht. De nadruk in de bespreking van
verklarende inzichten en modellen met betrekking tot toelevering en uitbeste-
ding ligt op deze invalshoek. Vervolgens zal in aanvulling hierop ingegaan
worden op de recente ontwikkelingen op het gebied van industriële uitbesteding
en toelevering waarbij tevens het hieraan gekoppelde moderne begrippenkader
aan bod zal komen. Afsluitend wordt ingegaan op de ruimte

Figuur 2.1 Invloeden op de informatiestructuur van het bedrijf
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Bron: Kok, Offerman en Pellenbarg (1985, p.28)
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Figuur 2.2 De gedragsmatrix van Pred (1967)

Bron: Kok, Offerman en Pellenbarg (1985, p.32)

lijke implicaties van industriële toelevering en uitbesteding, waarmee een brug
geslagen wordt naar het empirisch onderzoek.

2.3 Inkoopgedrag van industriële organisaties: enkele visies

Alvorens enkele verklarende modellen worden gepresenteerd met betrekking tot
het inkoopgedrag van industriële organisaties zal eerst een tweetal visies
worden beschouwd. Als eerste zal de transactiekostenbenadering worden
besproken. Daarin worden transacties tussen industriële organisaties, invloeden
daarop en onzekerheden daarin, uitgedrukt in termen van economische kosten
en baten voor zowel de aanbieder als de vrager. Vervolgens wordt ingegaan op
de interactiebenadering, waarin het verloop van het interactieproces, en
veranderingen in de tijd gedurende het proces centraal staan.

De transactiekostenbenadering

Een benadering die op industriële inkooprelaties, waaronder ook toeleverings-
en uitbestedingsrelaties, kan worden toegepast, is de transactiekostenbenade-
ring. In deze benadering staat de strategische vraag centraal of men bepaalde
activiteiten zelf moet uitvoeren ofwel moet uitbesteden. De beantwoording van
die vraag wordt behandeld vanuit het perspectief van kosten die transacties
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tussen bedrijven met zich meebrengen. Voorts wordt beperkte rationaliteit en
mogelijk opportunistisch gedrag verondersteld. De term transactie wordt door
Williamson (1985) alsvolgt omschreven: "A transaction occurs when a good or
service is transferred across a technologically separable interface". (Williamson,
1985, p.1). Nooteboom (1993a) voegt hieraan toe, dat een transactie een
gebeurtenis is die deel uitmaakt van een ruilproces. Aan een transactie zijn in
ruime zin kosten verbonden, zowel ex ante als ex post. Hieronder kan worden
verstaan kosten van het zoeken, van evalueren, en kiezen van opties; van
planning, vormgeving en onderhandeling van overeenkomsten; van controle op
naleving van overeenkomsten en uitvoering van eventuele sancties; van
aanpassing van overeenkomsten en het oplossen van conflicten. Ook omvatten
dergelijke kosten inefficienties door misverstanden, verkeerde beslissingen,
slechte afstemming, imperfecte naleving van overeenkomsten en risico’s van
verlies van investeringen (Nooteboom, 1993). Binnen deze setting kan tevens
sprake zijn van transactiespecifieke investeringen, dat wil zeggen investeringen
die buiten een bepaalde transactie geen enkele waarde hebben. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan investeringen die gemaakt worden enkel en
alleen voor de produktie van één bepaald nieuw produkt of component, die
daarbuiten geen enkel ander doel dienen. Ook geldt het verdiepen in de
organisatie, contactpersonen en werkwijze van de van de afnemer met betrek-
king tot dat bepaalde produkt als transactiespecifiek. Dergelijke investeringen
kunnen dan zowel voor de leverancier als bij de afnemer gelden. Over het
algemeen bestaan er drie soorten van transactiespecifiteit van activa: specifici-
teit naar lokatie (’site specificity’), bijvoorbeeld infrastructurele werken; van
fysieke apparatuur, machines en installaties (’physical asset specificity’),
bijvoorbeeld op de klant toegespitste materialen en machines; en van menselijk
kapitaal (’human asset specificity’), bijvoorbeeld op een specifieke klant toege-
spitste kennis. Bij transactiespecifieke investeringen geldt dat ze geheel of ten
dele eenmalig zijn, in het geval van afbreken van de transactie of als er geen
vervolg op is. In dat geval creëert deze situatie of bij de klant, of bij de leveran-
cier, of bij beide een afhankelijkheidssituatie ten opzichte van de ander. De
kernaanname van de transactiekostentheorie volgens Williamson (1985) wordt
door Nooteboom (1993b) als volgt verwoord:

"Naarmate de transactiespecificiteit van investeringen toeneemt, nemen de voordelen van
specialisatie via de markt af; bij een volstrekt uniek produkt kan men het net zo goed zelf maken,
het laten maken door anderen levert geen voordelen van schaaleffecten".
(Nooteboom, 1993b, p.561).

Daarentegen nemen in dat geval wel de transactiekosten voor het eigen bedrijf
toe. De transactiekostentheorie kan goed worden toegepast op vertikale
bedrijfsrelaties zoals toeleverings- en uitbestedingsrelaties tussen bedrijven.
Deze benadering biedt een handvat voor ondernemingen om ’make or buy’-
beslissingen te nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met verschil-

29



lende soorten produkten met verschillend belang voor het bedrijf. Het belang
van uit te besteden produkten, ook wel de strategische waarde van een produkt
genoemd, kan per bedrijf sterk verschillen. Kraljic (1985, uit: Van Weele 1988)
maakt onderscheid tussen vier soorten produkten. Hij maakt een rangschikking
op basis van twee criteria, te weten de mate van toeleveringsrisico en de
invloed op de winstpositie van de onderneming. Daardoor zijn vier produktca-
tegorieën te onderscheiden, namelijk:

1. strategische produkten: worden van één leverancier betrokken; de
toelevering ervan is op langere en kortere termijn niet zonder meer
gegarandeerd en bovendien vertegenwoordigen ze een belangrijke
waarde in de kostprijs van het eindprodukt; grondstoffen behoren door-
gaans tot deze categorie;

2. knelpunt produkten: vertegenwoordigen een relatief geringe waarde (in
geld uitgedrukt), maar zijn kwetsbaar wat hun toelevering betreft (o.a.
produkten die als katalysator in een produktieproces worden gebruikt en
die moeilijk verkrijgbaar zijn);

3. ’hefboom’produkten: kunnen van verschillende toeleveranciers worden
betrokken en vertegenwoordigen een relatief hoog aandeel in de kostprijs
van het eindprodukt van de uitbesteder; een geringe prijswijziging werkt
relatief sterk door in de kostprijs van het eindprodukt;

4. normale produkten: leveren inkooptechnisch weinig problemen op; ze
hebben per eenheid een geringe waarde en kennen alternatieven wat de
levering betreft; in de praktijk vallen verreweg de meeste items in deze
categorie; standaardcomponenten, onderhoudsmaterialen, bouten en
moeren.

In de bovenstaande produktindeling is een zekere hiërarchie waar te nemen in
de beschikbaarheid van het produkt in de markt. Voor genoemde produktca-
tegorieën zal (van 1 tot 4) een afnemende moeite en inspanning nodig zijn om
integratie in het eigen produkt te bewerkstelligen. De te volgen strategie zal
afhangen van het belang van het produkt voor het eigen bedrijf. Het accent zal
vanzelfsprekend liggen op de strategische goederen, terwijl de zgn. normale
produkten aanzienlijk minder aandacht zullen vergen van de inkoopmanager
van de uitbesteder. Bovenstaande indeling in produktcategorieën -en daaraan
gekoppeld belang voor de uitbesteder- kan tevens gekoppeld worden aan een
afstandsfactor. Daarbij mag verwacht worden dat een uitbesteder voor strategi-
sche goederen meer gedwongen is contacten over langere afstand te leggen of
in stand te houden dan voor normale produkten. In hoofdstuk 4 zal hierop
nader worden ingegaan.

De interactie-benadering
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In de interactie-benadering staat het proces van interactie tussen industriële
aanbieder en afnemer centraal. Er wordt uitgegaan van wederzijdse afhanke-
lijkheid van beide partijen, in tegenstelling tot wanneer het gaat om consu-
mentenprodukten, waar uitgegaan wordt van een min of meer onafhankelijke
positie van de aanbieder ten opzichte van de consument. Een tweetal benade-
ringen waarin de interactie tussen afnemer en leverancier centraal staat zullen
kort worden toegelicht. Allereerst wordt de benadering van Johansson, Hakans-
son en Wootz (1977) besproken, gevolgd door die van Ford (1980) (beide uit:
Van Weele, 1988). Vanuit de optiek van Johansson, Hakansson en Wootz
wordt het interactieproces tussen leverancier en afnemer beschreven aan de
hand van de volgende fysieke kenmerken:

het aantal keren dat men met elkaar in contact treedt;
de eigenschappen van het object van ruil: het produkt;
de mate van formalisering van het proces (schriftelijke vastlegging, regels en
voorschriften);
kenmerken van de betrokken partijen.

Deze vier factoren beschrijven het transactieproces als een fysiek ruilproces
tussen aanbieder en afnemer. Daarnaast is het transactieproces vanuit nog
twee andere gezichtspunten te beschouwen, namelijk ten eerste vanuit de
optiek van een sociale ruil (’social exchange’) en ten tweede vanuit het oogpunt
van het wederzijdse aanpassingsproces bij de betrokken partijen.
De eerste optiek concentreert zich vooral op de wijze waarop het proces zich
afspeelt en onder welke condities dit proces kan verlopen. Naarmate de
betrokken partijen elkaar beter leren kennen en het onderlinge vertrouwen
toeneemt, zal het interactieproces sneller verlopen. Het aspect van de weder-
zijdse aanpassing van de betrokken personen slaat op een groeiend begrip
gedurende de interactie voor de wederzijdse standpunten, waardoor men naar
elkaar toegroeit. De verkopende partij zal haar commerciële en produktie-
organisatie zoveel mogelijk aanpassen aan de afnemende partij. De verkopen-
de partij kan tevens invloed uitoefenen op de inkopende partij door in te spelen
op drie soorten van onzekerheid bij de afnemer, namelijk:

de behoefte-onzekerheid: ’kopen we wel het juiste produkt voor ons pro-
bleem of onze behoeften?’;
de transactie-onzekerheid: ’zal de leverancier wel overeenkomstig de
gemaakte afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld levertijd en kwaliteit
presteren?’;
de marktonzekerheid: ’kiezen we uit de groep van aanbieders wel de juiste
leverancier?’.

Figuur 2.3 De koopsituatie volgens Johansson, Hakansson en Wootz (1977).
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Bron: Van Weele (1988).

Deze drie vormen van onzekerheid die interacties karakteriseren, kunnen
worden geïllustreerd aan de hand van figuur 2.3. Binnen interacties is het van
belang de genoemde onzekerheden zoveel mogelijk te beperken, en dus zoveel
mogelijk aansluiting tussen de betrokken organisaties te zoeken.
In de interactiebenadering van Ford (1980) wordt met name het belang van het
duurzame karakter van relatie tussen afnemer en leverancier benadrukt. Niet
zozeer de strategie van globale marktsegmentatie vindt hij van belang, maar
juist het streven naar behoud en uitbouw van een bepaalde portfolio van
concrete relaties met organisaties. Naarmate de duurzaamheid van de relatie
groter wordt, neemt ook de wederzijdse afhankelijkheid tussen de betrokken
partijen toe. Daardoor vormt zo’n duurzame relatie tevens een barrière voor
concurrenten. Ford onderstreept in dit verband het belang van relatiemanagers,
die zich bezighouden met de coördinatie van alle aspecten van een relatie in de
tijd.

2.4 Inkoopgedrag van industriële organisaties: enkele modellen
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Sinds enkele tientallen jaren wordt het koopgedrag van industriële organisaties
onderzocht en is getracht beschrijvende en verklarende modellen te ontwikkelen
die inzicht geven in het ontstaan en de werking van keuze- en selectieproces-
sen ten aanzien van inter-industriële inkoopcontacten en de mogelijke invloeden
die daarop van invloed zijn. Vanuit de bestaande literatuur zijn tal van modellen
bekend die het industriële inkoopproces beschrijven. De voornaamste modellen
ter verklaring van industrieel inkoopgedrag zijn door Brand (1988) overzichtelijk
gebundeld.
Een aantal voor het onderzoek relevante benaderingen uit de industriële
marketing literatuur zal worden besproken. Deze geven een verduidelijking van
het industriële inkoopproces binnen de onderneming en de factoren die daarop
van invloed zijn. Gekozen is voor een drietal benaderingen die, ieder met hun
eigen invalshoek, vanuit de industriële marketing een zo compleet mogelijk
beeld geven van de werking van het industriële inkoopproces binnen een
onderneming en de beïnvloedende factoren. Deze drie benaderingen zijn de
algemene benadering, de interactiebenadering en de ’totaal’-benadering
(’buygrid’), en de daaruit voortgekomen modellen.

Algemene modellen

De algemene modellen zijn complex en conceptueel van aard. Dat wil zeggen
dat aan de hand van een veelheid aan variabelen en verbanden theoretische
verklaringen worden gezocht voor het verloop van het industriële inkoopproces.
’Algemeen’ betekent hier dat ze in principe van toepassing zijn op alle produk-
ten, markten en ondernemingen. Deze modellen dienen inzicht te verschaffen in
de factoren die van invloed zijn op het verloop van het industriële inkoopproces.
Het model van Webster en Wind (1972) behandeld, getiteld ’A General Model
for Understanding Buying Behavior’ is als voorbeeld gekozen. Dit model geeft
ruimte aan invloeden van buitenaf en veronderstelt het individu niet als een
perfect handelende ’economic man’, maar als een feilbaar persoon die sterk
wordt beïnvloed door zijn omgeving. Tevens zijn zowel taakgerichte als niet-
taakgerichte, persoonsgebonden (deels psychologische) elementen van het
individuele functioneren hierin verwerkt. Een belangrijk kritiekpunt is dat het
individu in dit model teveel aan invloeden van buitenaf blijkt onderhevig te zijn,
terwijl het eigen vermogen om te selecteren en te scheiden onderbelicht wordt.
In figuur 2.4 wordt het model van Webster en Wind vereenvoudigd weergege-
ven.
De benadering van Sheth (1973) gaat nog iets verder. Dit model stelt in de
benadering van het inkoopproces juist het subjectieve karakter van het individu-
ele handelen centraal. In zijn ’Model of Industrial Buying Behavior’

Figuur 2.4 Vereenvoudigd model van Webster en Wind (1972)
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Bron: Brand (1988, p.18)

heeft de omgeving vooral invloed via de verwachtingen van het individu.
Mensen worden niet beschouwd als objectieve waarnemers en dus wordt
slechts een deel van de omgeving waargenomen, op vaak onzuivere wijze. In
beide modellen kunnen zowel taakgerichte als psychologische variabelen
worden ondergebracht. Een belangrijk gemis bij deze algemene modellen is
echter, het ontbreken van de interactie tussen de actoren als beïnvloedende
factor in het inkoopproces. In de volgende paragraaf is aandacht voor modellen
waarin juist dit interactie-aspect op een of andere manier geïntegreerd is.

Interactiemodellen

De interactie tussen ondernemingen, handelspartners, concurrenten en ook
binnen de onderneming zelf kan leiden tot langdurige relaties op bedrijfsniveau,
maar ook tussen medewerkers persoonlijk. Als voorbeeld van een dergelijk
interactiemodel wordt het model van de IMP-groep behandeld. De IMP-groep
bestaat uit een aantal onderzoekers uit Frankrijk, Duitsland, Italië,

Figuur 2.5 A ’Model of Industrial Buyer Behavior’ (Sheth 1973)
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Bron: Brand (1988, p.18)

Zweden en Engeland. In het interactiemodel van de IMP-groep staat interactie
centraal als afhankelijke variabele, beïnvloed door een viertal factoren,
namelijk de omgeving (markt, cultuur), de ’atmosfeer’ (machtsverhouding,
samenwerking), de organisaties (technologie, structuur) en de individuen
(ervaring, motivatie). De manier waarop de groepen van factoren voor een
bepaald bedrijf zijn ingevuld in het model, kan dat bedrijf helpen bij het bepalen
van de te volgen strategie. Daarbij zijn twee mogelijkheden te onderscheiden,
namelijk:

1. het opbouwen van een relatie met een of enkele leveranciers zodat
optimaal van de produktkennis van deze leveranciers gebruikt gemaakt
kan worden; gedacht kan worden aan meer of minder vergaande vormen
van samenwerking;

2. het nastreven van zekerheid en lage kosten door vele leveranciers onder-
ling te laten concurreren en meerdere leveranciers hetzelfde produkt te
laten leveren.

Figuur 2.6 Het interactiemodel van de IMP-groep.
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Bron: Brand (1988, p.21)

Een andere manier om gedrag van ondernemingen te beschouwen waarbij de
interactie met andere bedrijven centraal staat is de netwerkbenadering. Daarbij
wordt het geheel van relaties tussen industriële ondernemingen opgevat als een
netwerk. Daarin wordt iedere onderneming opgevat als een element van de
verschillende netwerken waarbinnen hij relaties heeft. Deze relaties kunnen
zowel achterwaarts (met leveranciers), voorwaarts (afnemers) en zijwaarts
(concurrenten/partners) gericht zijn. Tussen deze directe
contacten kunnen eveneens onderlinge relaties bestaan. De positie van een
bedrijf in een netwerk op een bepaald moment wordt dan bepaald door:

de identiteit van de overige ondernemingen binnen het netwerk;
de rol van de organisatie binnen het netwerk;
het belang van de organisatie binnen het netwerk;
de sterkte van de relaties met de andere ondernemingen.

Dit concept is onder andere toegepast door Gadde en Mattson (1987), om
stabiliteit en veranderingen binnen industriële relaties te onderzoeken. Daarbij
zijn verschillende dimensies van relaties tussen ondernemingen bekeken. Men
kan analyseren op vijf verschillende niveau’s binnen het netwerk:
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1. individuele relaties;
2. één klant plus alle leveranciers;
3. één leverancier plus álle klanten;
4. alle klanten en alle leveranciers betrokken bij één netwerkschakel;
5. het gehele netwerk.

Analyses van Gadde en Mattson op het eerste en tweede niveau leverden de
volgende conclusies op (Brand 1988, p.24). Ten eerste kunnen op het oog
stabiele relaties op de langere termijn aan duidelijke veranderingen onderhevig
zijn. Het is voor een leverancier dan ook noodzaak zijn positie ten opzichte van
bepaalde afnemers constant in de gaten te houden. Ten tweede blijkt er een
onderscheid te bestaan binnen de verschillende motieven voor inkoop loyaliteit (
’source loyalty’) bij afnemers. Aan de ene kant kan de afnemer werkelijk trouw
zijn als gevolg van tevredenheid, maar ook is het mogelijk dat de heraankopen
slechts van routinematige aard zijn. Ten derde blijkt uit de reconstructie van
entreepatronen voor nieuwe leveranciers dat men het beste kan beginnen als
complementair leverancier, om daarna voorzichtig te werken aan een sterkere
positie bij de betreffende afnemer.

Een totaalbenadering

Het zogenaamde ’totaalmodel’, opgesteld door Brand (1988), tracht alle
elementen die in de voorgaande benaderingen aan bod kwamen in een
integrale benadering te comprimeren.
Zowel de omgeving, het individu als de interactie worden in dit model verdis-
conteerd. Dit model geeft het meest complete overzicht van factoren die het
industriële inkoopproces beïnvloeden en benadert als zodanig het dichtst de
praktijk. Met behulp van de tot nu toe aan de orde gekomen benaderingen is in
het voorgaande geprobeerd het industriële inkoopgedrag van ondernemingen
inzichtelijk te maken, tezamen met de factoren die daarbij een rol spelen.
Hieruit wordt duidelijk dat niet alleen zakelijke factoren een rol spelen in de
gemaakte afwegingen maar ook individueel afhankelijke factoren als persoon-
lijkheid en psychologische constellatie van degenen die afwegingen maken en
beslissingen nemen. Dit soort van factoren staat ook in zekere zin in verband
met de culturele achtergrond en vorming die personen hebben ondergaan,
zoals ook blijkt uit Weiss (1988).

Figuur 2.7a Een totaalmodel met invloeden op het koopgedrag van ondernemingen
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Bron: Brand (1988, p.32)

Hierin wordt gewag gemaakt van de rol die (regionale) cultuur speelt bij het
beïnvloeden van managersgedrag en ontwikkeling van ondernemingen, in de
vorm van waarden, gewoonten, tradities en houdingen. Hieruit vloeit voort dat
gedrag van managers en dus van ondernemingen per regio verschillend kan
zijn. In hoofdstuk 8 en 9 wordt aan deze ’culturele’ factor nadere aandacht
besteed.

2.5 Begrippen en definities

Vanuit het bedrijfskundig kader dat tot nu toe is aangelegd is het nodig verdui-
delijking te brengen in het begrippenkader met betrekking tot inkoop in het
algemeen en uitbesteding en toelevering in het bijzonder. Alle activiteiten die
niet tot de kernactiviteiten van een onderneming worden gerekend zouden
kunnen worden uitbesteed. Onder kernactiviteiten wordt dan verstaan die
activiteiten waarin de onderneming zich onderscheidt van andere

Figuur 2.7b De factoren en doelstellingen die in het totaalmodel een rol spelen
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A. FACTOREN

Alg. Maatschappelijk: - alg. prijsniveau
- onzekerheid afzet
- onzekere inkoopmarkten

Werkomgeving intern: - additionele kosten (onderhoud)
- belang van onafhankelijkheid
- risico nieuw produkt (complexiteit, waarde)
- benodigde technische kennis
- capaciteitstekort cq. -overschot
- kennis van of ervaring met leverancier
- specialisatiemogelijkheden
- nieuwheid van het produkt (buyclass)
- organisatiestructuur (formeel en informeel)

Werkomgeving extern: - aangeboden prijs
- aangeboden service

Psychologisch/ - aangeboden produkt-eigenschappen
persoonlijk: - materiële geschenken

- vlijerij
- reputatie

Deels werkomgeving, - persoonlijkheid (verwachtingen, risicoafkeer)
deels psychologisch: - switching costs

- relaties

B. DOELSTELLINGEN

Taakgericht: - minimale kosten
- wederkerige aankopen
- source loyalty
- multiple sourcing
- co-makership
- make or buy beslissing

Psychologisch: - ’ego-enhancement’
- persoonlijke relatievorming/ -versteviging

Deels taakgericht, - sociale interactie
deels psychologisch: - relatievorming

- risicoreductie/informatiezoekgedrag

Bron: Brand (1988, pp.33-34)

ondernemingen en waaraan zij haar voornaamste bestaansrecht ontleent.
De activiteiten die daarin niet passen kunnen worden uitbesteed aan andere
ondernemingen. Uitbesteding van activiteiten door ondernemingen kan zowel in
ruime als in enge zin worden uitgelegd. In het eerste geval zou de term
opgevat kunnen worden als alle produkten en activiteiten die niet door een
onderneming zelf worden gemaakt c.q. verricht, maar van buiten de onderne-
ming worden betrokken ten einde het produktieproces draaiende te houden. In
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dat geval wordt gesproken over intermediaire leveringen, waaronder tevens
leveringen in de dienstverlening, de bouwnijverheid (onderaanneming) en de
detailhandel (franchising) kunnen worden gerekend. Voor het huidige onderzoek
is deze opvatting te ruim en zal van een engere vorm van uitbesteding worden
uitgegaan. Een voorbeeld van een engere definitie van uitbesteding is die van
Hiemstra & Van Tilburg (1991, uit: Praat et al 1994, p.10). Deze vatten uitbeste-
ding op als het op specificatie van het uitbestedende bedrijf (eventueel in
samenspel met de toeleverancier) laten toeleveren van maatwerk in de vorm
van componenten, subassemblages, eindprodukten, bewerkingen en/of diensten
door een ander bedrijf. Ook deze definitie is niet geheel werkbaar, aangezien
ten eerste de term ’maatwerk’ niet nader is gespecificeerd, en ten tweede niet
duidelijk wordt of het alleen voor de industrie is gedacht of ook bijvoorbeeld
voor diensten. Voor dit onderzoek wordt dan ook uitgegaan van de scherpere
definitie van Kok (1988a), die industriële contractuele uitbesteding omschrijft
als:"het op specificatie laten verrichten van bepaalde produktietaken of het op specificatie laten
produceren of bewerken van bepaalde onderdelen nodig voor het produktieproces door onafhanke-
lijke bedrijven".(Kok, 1988a, p.93). Deze definitie beperkt zich ten eerste tot
industriële activiteiten, laat de dienstverlening, de bouwnijverheid en de detail-
handel buiten beschouwing, en is op die manier een verbijzonderde vorm
intermediaire levering1. Ten tweede heeft het slechts betrekking op die leverin-
gen waarvoor specificaties contractueel vastgelegd worden. Daardoor worden
de zogenoemde catalogusprodukten (leveringen aan de markt) buiten beschou-
wing gelaten. De uit uitbesteding voortvloeiende soorten van bedrijfsrelaties
worden door Kok vervolgens onderverdeeld in vier typen relaties, gebaseerd op
verschillen in aard en frequentie van deze relaties. De indeling heeft de
volgende gedaante:

Figuur 2.8 Indeling toeleverings-uitbestedingsrelaties

FREQUENTIE:

AARD: incidenteel structureel

standaard 1 2

specialistisch 3 4

Bron: Kok (1988a, p.94)

1. gestandaardiseerde incidentele toelevering en uitbesteding: het betreft

1 Overal waar het gaat over toelevering en uitbesteding waar ook diensten in het geding zijn, zal dit nadrukkelijk worden
vermeld
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hier een standaardprodukt waarvoor weinig overleg tussen toeleverancier
en uitbesteder nodig is; voor de produktie is weinig gespecialiseerde
kennis nodig; het incidentele karakter geeft aan dat deze vorm van
uitbesteding voornamelijk het karakter heeft van capaciteitsuitbesteding;
dit wil zeggen dat capaciteitstekorten in de produktie bij de uitbesteder
worden opgevangen door uitbesteding van werkzaamheden bij een op
meerder toeleveranciers;

2. gestandaardiseerde structurele uitbesteding en toelevering: idem als 1;
het incidentele karakter is hier echter vervangen door regelmatige (conti-
nue) uitbesteding;

3. gespecialiseerde incidentele toelevering en uitbesteding: hiervoor is een
hoogwaardig kennisniveau en/of apparatuur nodig (specialisme) waar de
uitbesteder niet of onvoldoende over beschikt zodat dit beter en goedko-
per elders kan worden uitgevoerd; hier komt veel en intensief overleg bij
kijken omdat de uitbesteder wel weet wat hij wil (specificaties) maar
veelal niet voldoende weet over de produkiewijzen die daarvoor nodig
zijn; het betreft hier vaak tijdelijke (incidentele) cont(r)acten tussen
uitbesteder en toeleverancier(s);

4. gespecialiseerde structurele uitbesteding en toelevering: idem als 3; het
verschil is echter dat het hier gaat om structurele regelmatige cont(r)ac-
ten met een continue karakter.

Vooral de vierde relatievorm is een zeer ingrijpende, zowel voor de uitbesteder
als voor de toeleverancier. Een dergelijke relatie kan uitgroeien tot een zoge-
noemd ’co-makership’ en/of ’co-design’ relatie. Zo’n relatie wordt gekenmerkt
door een duurzaam karakter. De werkzaamheden van de toeleverancier worden
dan structureel geïntegreerd in het produktieproces van de uitbesteder. Vaak is
er ook sprake van ’early involvement’ van de toeleverancier; een vroege
inschakeling in de fase van produkt-ontwerp. Een dergelijke situatie kan tot
gevolg hebben dat in plaats van een eenzijdige opdrachtgever-leveranciersrela-
tie een meer wederzijdse afhankelijkheid gaat ontstaan. Enerzijds ontstaat er
druk vanuit de uitbesteder op de toeleveranciers zowel op technologisch als op
bedrijfsorganisatorisch vlak. Anderzijds kan de positie van de toeleveranciers
ten aanzien van de uitbesteder zo dominant worden dat de uitbesteder afhan-
kelijk wordt van de toeleverancier met betrekking tot de gebruikte specialismen
(technologie) dat de toeleverancier eisen aan de uitbesteder kan gaan stellen
(prijs).

Naast de indeling van toeleveranciersrelaties van Kok kan de indeling in
categorieën van Praat (1992, p.13) ten tonele worden gevoerd. Hij maakt een
indeling in drie categorieën, te weten:
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1. main supplier: toeleverancier die werkt op het niveau van functionele
units of systemen; het ontwerp en de engineering valt onder zijn verant-
woordelijkheid, evenals de projectorganisatie en de produktie;

2. co-supplier: toeleverancier die samenstellingen levert op basis van
tekeningen; hij heeft echter wel een taak in de werkvoorbereiding en in
de organisatie van de produktie;

3. jobber: toeleverancier die enkelvoudige onderdelen levert op basis van
gedetailleerde voorschriften van de uitbesteder.

Praat et al. (1994, p.13) onderscheiden verschillende niveaus van samen-
werking in de produktieketen, vanuit de optiek van de opdrachtgever ofwel de
uitbesteder. Uit figuur 2.9 wordt duidelijk dat er sprake is van een ontwikke-
lingspad van eenvoudige uitbesteding tot zeer vergaande vormen van integrale
uitbesteding. De meest eenvoudige vorm van uitbesteding, ad hoc uitbeste-
ding , richt zich alleen op het aspect prijs als selectiecriterium voor een bepaal-
de (standaard)levering. Een stadium verder wordt gesproken van partiële
uitbesteding . Naast de prijs zijn ook kwaliteitsaspecten een belangrijk selectie-
criterium geworden. Vervolgens komen we terecht op de zogenaamde integra-
le uitbesteding . Bij deze vorm van uitbesteding is sprake van vaste toeleve-
ringspartners (’co-suppliers’) met wie vergaande afspraken zijn gemaakt over
prijsverlaging, kwaliteitsverbetering en verbetering van de inkomende logistiek
en doorlooptijden. Tevens kunnen bij deze vorm ook ontwerpactiviteiten een rol
spelen in het contact tussen uitbesteder en
toeleverancier. Het laatste en meest complete stadium van uitbesteding is de
ketengerichte integrale uitbesteding . Het doel hiervan is om in vergaande
mate ontwerp- of ontwikkelingsactiviteiten van functionele units of systemen te
laten coördineren door, of uit te besteden aan de ’main-supplier’. Naast de
’main-supplier’ heeft de uitbesteder ook contact met ’co-suppliers’ en ’jobbers’
van de ’main-supplier’. Gestreefd wordt naar een optimale openheid tussen alle
partners, gericht op een gezamenlijk realiseren van een optimaal ontwerp en
een optimaal produktieproces, resulterend in een optimale verdeling van taken
en verantwoordelijkheden binnen de keten van
grondstof tot eindprodukt.
Deze indeling is echter niet goed te vergelijken met de indeling van Kok, omdat
Praat primair uitgaat van de mate (niveau) van betrokkenheid van de toeleve-
ranciers bij het produktie- en ontwerpproces van de uitbesteder. Bij Kok is dit
maar één aspect van zijn indeling. Alleen de ’main-supplier’ vertoont sterke
overeenkomsten met de gespecialiseerde structurele uitbesteding en toeleve-
ring van Kok. De jobber in de visie van Praat kent in de vierdeling van Kok
overlap met zowel de structurele als de incidentele gestandaardiseerde uitbe-
steding en toelevering. De ’co-supplier’ is in de vierdeling van Kok niet onder te
brengen.
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Figuur 2.9 Niveaus van uitbesteding

Bron: Praat et al. (1994, p.13)

Resumerend kan gesteld worden dat in de visie van Kok de mogelijke relaties
meer functioneel uiteengerafeld worden. Dit biedt een beter handvat om de
ruimtelijke gedragsvarianten in toeleverings-uitbestedingsrelaties te beschrijven.
De strategische keuze van een bedrijf om toeleverancier te worden kan diverse
redenen hebben (Kok, 1987):

een uitbesteder garandeert een vrij stabiele afzetmarkt;
de toeleverancier heeft de mogelijkheid zich toegang te verschaffen tot de
technische expertise van de uitbesteder; dit kan innovatiebevorderend
werken;
’spinn-offs’ uit het bedrijfsleven bestaan vaak in eerste instantie uit toeleve-
ringsrelaties met het oude bedrijf;
de mogelijkheid bestaat schaalvoordelen op het niveau van het kleine bedrijf
uit te buiten.
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Om bij te blijven als volwaardige toeleverancier op de markt zal echter aan
steeds strengere eisen voldaan moeten worden. Deze eisen zijn door de
uitbesteder veelal neergelegd in een ’vendor-rating’-systeem dat gehanteerd
wordt om de toeleveranciers te beoordelen op hun merites. Hierbij spelen onder
andere variabelen een rol als:

leveringsbetrouwbaarheid (’just-in-time’);
voorraadminimalisering bij de uitbesteder (’zero inventory’);
kwaliteit (’zero defects’);
prijs;
service;
financiële positie van de toeleverancier;
managementkwaliteit.

Genoemde variabelen worden door de uitbesteder toegepast voor selectie van
toeleveranciers. De gevolgen hiervan voor het functioneren van toeleveranciers
zal nader worden uitgewerkt in de komende twee hoofdstukken, en met name
in hoofdstuk 4, waarin diepgaand aandacht wordt besteed aan strategische
overwegingen van uitbesteders die doorwerken in de selectieprocedures en de
gevolgen daarvan voor de toeleveranciers.

2.6 Toeleveren, uitbesteden en ruimte

Naast de bedrijfsmatige en organisatorische kant van uitbesteden kent deze
ontwikkeling ook ruimtelijke aspecten. De herschikking binnen het industriële
bedrijfsleven heeft ook zijn weerslag op de ruimtelijke organisatie van economi-
sche activiteiten. Vooral in de ontvlechtingstendens, waarbij grote bedrijven zich
concentreren op hun kernactiviteiten en tegelijkertijd zogenoemde randactivi-
teiten afstoten en uitbesteden aan derden, zijn ruimtelijk relevante keuzemo-
menten verbonden. De aard van de uitbestede activiteiten, de beschikbaarheid
over de ruimte en de groeiende impact van nieuwe informatie- en logistieke
verbindingen tussen uitbesteders en hun toeleveranciers en de invloed van
afstand daarop laat zich daarbij gelden (Schickhoff 1983, Gilmour 1974).
Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal relevante geografische
visies op de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt, uitgaande van een aantal
reeds uitgevoerde onderzoeken, een basis gelegd die als uitgangspunt en
verduidelijking dient voor het empirisch onderzoek dat in het huidige onderzoek
centraal staat. De studie van het fenomeen toelevering en uitbesteding vindt
geen duidelijke basis in de algemeen gangbare vestigingsplaatstheorie, die
veelal wordt gezien als de hoeksteen van het vakgebied economische geogra-
fie. In deze vestigingsplaatstheorie gaat het vooral om de ruimtelijke variatie in
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faktorkosten, transportkosten en - deels - ruimtelijke configuratie van marktge-
bieden. In de moderne vestigingsplaatstheorie, en in het bijzonder de behavio-
rale benadering, staat het ondernemersgedrag in relatie tot informatie en
bekwaamheid centraal (vgl. Pred, 1967). Voor inkoopprelaties en subcontracting
is niet veel aandacht. Dat is echter wel het geval bij onderzoek en publicaties
waar agglomeratievoordelen en industriële netwerken, -complexen en -clusters
centraal stonden. Deze materie zal worden besproken in hoofdstuk 6.

2.6.1 Ruimtelijke implicaties van toeleveren en uitbesteden

De toeleverings- en uitbestedingstrend in het industriële bedrijfsleven die een
functionele uiteenrafeling van produktieprocessen tot gevolg heeft, kent een
ruimtelijke neerslag. Uitbesteding leidt tot verplaatsing van produktietaken weg
van de eigen onderneming zodat afstand tot de toeleveranciers een rol gaat
spelen in het ontstane ruimtelijke produktienetwerk van de uitbesteder. Dit geldt
zowel voor de immateriële als de materiële stromen tussen uitbesteder en
toeleveranciers. De segmentatie van produktietaken speelt zich af op verschil-
lende schaalniveaus. Op nationale schaal wordt de produktiekolom vertikaal
uiteengetrokken en waar mogelijk worden bepaalde taken uitbesteed aan
gespecialiseerde bedrijven. Dergelijke toelevering vindt niet alleen plaats binnen
de landsgrenzen, echter de nationale landsgrenzen vormen daarbij steeds
minder een barrière. Ook op internationale (globale) schaal zien met name
multinationale ondernemingen kans hun activiteiten te spreiden over verschillen-
de delen van de wereld, al naar gelang de aldaar heersende voordelen van het
produktieklimaat, zoals bijvoorbeeld lage lonen of het belastingklimaat, waarbij
tegelijkertijd globaal gezocht wordt naar gespecialiseerde toeleveranciers van
produktieprocessen of componenten (Dicken & Lloyd, 1990). Zo ontstaat een
(inter)nationaal netwerk van onderling verbonden bedrijven. Uit deze dynami-
sche herstructurering binnen het industriële bedrijfsleven kunnen nieuwe
patronen van industrialisering verwacht worden te ontstaan, wellicht in de vorm
van "...flexible production complexes that form the cores of the new growth
centres of the world system". (Scott, 1988, p. 178). Bij een dergelijke produktie-
organisatie wordt centraal uitgegaan van flexibiliteit, voorraadminimalisering en
adequate levering (’just-in-time’). Dergelijke ’just-in-time’ leveringen vormen de
as waar industriële toelevering en uitbesteding eigenlijk om draait. Het uitgangs-
punt daarbij is dat leveringen door firma’s precies op die tijd binnen moeten
komen, wanneer het vragende bedrijf het nodig heeft in zijn produktieproces.
Hierdoor kan voorraadvorming tot op een minimum worden beperkt, wat een
substantiële kostenvermindering oplevert. Dergelijke leveringen vereisen een
hoge mate van flexibiliteit van de toeleverende bedrijven. In deze situatie ligt
het voor de hand te veronderstellen dat de lokatie van toeleveranciers van
strategisch belang is. In theorie lijkt ’one source for each component’ de meest
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logische gang van zaken. Bij dit uit Japan overgewaaide ’kan-ban’ systeem
constateerde Estall (1985) reeds dat de afstand tussen bedrijven met een
dergelijke toeleverings-uitbestedingsrelatie in Japan zelden 100 kilometer
overschrijdt. Ook bij Leus (1989b) komt deze afstandsgrens aan de orde. In
hoofdstuk 3 wordt zijn onderzoek nader belicht.
De vestigingsplaats van de toeleveranciers ten opzichte van de uitbesteder is
door deze ontwikkeling van groot belang geworden. Bij uitbesteders bestaat
vaak een voorkeur voor toeleveranciers op korte afstand. Saillant en veelge-
noemd voorbeeld hiervan is de vestiging van de automobielfabrikant Toyota in
Engeland die er naar streeft toeleveranciers binnen een straal van 100 kilome-
ter van de eigen (assemblage-) vestiging te hebben, met als doel een zo
volledig mogelijke integratie van de toeleveranciers in het produktiesysteem.
Hierbij zijn korte levertijden, leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteit van de
toeleveranciers van groot belang om risico’s door externalisering van een
produktieschakel te elimineren en tegelijkertijd de toeleveranciers optimaal te
kunnen controleren. Door deze ontwikkeling kan enerzijds een ruimtelijke
concentratie van toeleverings- en uitbestedingsactiviteiten het gevolg zijn. Een
aantal invloeden speelt daarbij een rol:

communicatiefactor: afhankelijk van de aard van de toeleveringsrelatie
(standaard of specialistische toelevering) kan er een sterkere behoefte aan
veelvuldig overleg ontstaan zodat face-to-face contacten worden uitgebreid;
dit stimuleert ruimtelijke concentratie;
logistieke- en voorraadbeheersfactor: met ’zero-inventory’ en ’just-in-time’
beheerssystemen wordt getracht de voorraadkosten zo laag mogelijk te hou-
den; voorwaarde is dat de levertijden niet overschreden mogen worden
omdat anders storingen in het produktieproces het gevolg zijn; korte afstand
(concentratie) helpt mee de leveringsbetrouwbaarheid te bevorderen.
controlefactor: kwaliteitsbewaking is noodzakelijk voor de genoemde voor-
raadbeheerssystemen; uitval van defecte componenten moet tot een mini-
mum beperkt worden om de continuïteit van het produktieproces te handha-
ven;
netwerkfactor: toeleveranciers en uitbesteders functioneren in een (am-
bachtelijk) elkaar aanvullend netwerk van gespecialiseerde bedrijven.

Anderzijds is het mogelijk dat toeleverings-uitbestedingsrelaties een ruimtelijk
déconcentrerend effect sorteren. Gedachten in die richting worden gevoed door
de volgende ontwikkelingen:

produktie- en andere activiteiten van de toeleveranciers kunnen ruimtelijk
uiteengetrokken worden over verschillende lokaties zodat de toeleverancier
bijvoorbeeld het hoofdkantoor in de nabijheid van grote uitbesteders vestigt,
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terwijl de eigenlijke produktie-taken elders plaatsvinden; dit wordt mogelijk
gemaakt door nieuwe communicatietechnieken (Electronic Data Interchange)
en andere vormen van telematica.
uitbesteding richting lage lonen landen, vooral met betrekking tot capaci-
teitsuitbesteding van standaardprodukten;
gebrek aan toeleveranciers op korte afstand; als in de nabijheid gevestigde
toeleveranciers niet in staat zijn om aan de gestelde technische en organi-
satorische eisen van de uitbesteder te voldoen, dan gaat de uitbesteder zich
over langere afstand oriënteren naar geschikte toeleveranciers.

De nadelen voor de toeleveranciers van korte afstand tot de uitbesteder worden
erg illustratief weergegeven door het zogenoemde ’Toyotisme’. Deze term is
afgeleid van de zojuist reeds genoemde Toyota-assemblagefabriek in Engeland
die er naar streeft toeleveranciers binnen een straal van 100 kilometer van de
eigen vestiging te krijgen. Het gevolg hiervan voor de toeleverancier kan dan
zijn dat hij dermate afhankelijk wordt van de uitbesteder dat de uitbesteder een
doorslaggevende rol gaat spelen in de werkzaamheden van de toeleveranciers
en bijvoorbeeld zelfs de produktprijs gaat bepalen. Een dergelijke afhankelijk-
heidssituatie eindigt veelal in het faillissement van de toeleveranciers, waarna
de cyclus zich weer met andere vervangende toeleveranciers voltrekt. Over de
samenhang tussen afstand en soort van toeleveranties en intensiteit van
contact tussen toeleveranciers en uitbesteders kunnen echter nog steeds geen
duidelijke uitspraken worden gedaan. In hoofdstuk 4 zal ’en detail’ worden
bekeken in hoeverre afstand een rol speelt bij de strategische besluitvorming
van zowel toeleveranciers als uitbesteders. Daarbij zal onder andere aandacht
worden geschonken aan de vraag in hoeverre afstand een rol speelt in de
selectie van toeleveranciers door uitbesteders. Daarbij zal tevens aandacht
worden besteed aan de hiervoor genoemde produktindeling van Kraljic (1985).
Aan deze produktindeling kan een afstandsfactor gekoppeld worden waarbij
verwacht mag worden dat een uitbesteder voor strategische goederen meer
geneigd is contacten over langere afstand na te streven of aan te houden dan
voor de normale produkten. Het is daarbij niet ondenkbaar dat een uitbesteder
het belang van een bepaald inkoopprodukt als belangrijke vestigingsplaatsfactor
laat gelden met betrekking tot de lokatiekeuze van het bedrijf.

2.6.2 Ruimtelijke aanpassingen

Over de ruimtelijke aanpassingen door zowel toeleveranciers als uitbesteders
als gevolg van toelevering en uitbesteding is nog maar weinig bekend. Wordt
ruimtelijk gedrag van zowel toeleveranciers als uitbesteders verengd tot
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vestigingsplaatsgedrag dan is waarschijnlijk slechts sporadisch sprake van
directe effecten van toeleveren en uitbesteden. Als er al sprake zal zijn van
dergelijke effecten, dan worden deze verwacht bij toeleveranciers plaats te
vinden. Hetzelfde geldt voor indirecte effecten als bijvoorbeeld uitbreiding op de
eigen lokatie of oprichting van een intermediaire opslagplaats tussen uitbeste-
der en toeleverancier. Het ontstaan van dergelijke ruimtelijke aanpassingen
vindt plaats in samenhang met de verschillende karakteristieken van toeleve-
rings- en uitbestedingsrelaties. Deze kunnen bekeken worden als een samen-
hangend geheel van informatie- en goederenstromen. Teruggrijpend op de
typologie in figuur 2.8 wordt in figuur 2.10 een indeling van toeleverings- en
uitbestedingsrelaties getoond. Hierbij worden verschillende gedragsvarianten
getoond onder invloed van enerzijds de leveringsfrequentie (X-as) en anderzijds
de intensiteit van de communicatie (Y-as). De vier kwadranten tonen een
vereenvoudiging van het continuüm aan mogelijkheden die er zijn in het gedrag
van (groepen van) toeleveranciers ten opzichte van een (regionaal cluster van)
uitbesteders.
Voor deze matrix wordt verondersteld dat bij zowel lage intensiteit van de
communicatie en een lage leveringsfrequentie (kwadrant 1) er geen behoefte
bestaat aan ruimtelijke aanpassingen. Überhaupt wordt aangenomen dat een
toeleverancier een bedrijfsverplaatsing onder invloed van een relatie met een
(cluster van) uitbesteder(s) nauwelijks zal overwegen. Ook uitbreiding of andere
ruimtelijke aanpassingen zal de toeleverancier zoveel mogelijk trachten te
vermijden. Allereerst zal het bedrijf zich richten op optimalisering en
aanpassing van de aanwezige organisatie. Naarmate het contact met de
uitbesteders intensiever wordt en de druk op de onderlinge afstand groter wordt
zal een eventuele lokatieverandering een punt van overweging worden. In het
geval van een hoge leveringsfrequentie (eventueel ’just-in-time’-relatie) en een
lage intensiteit in contact (kwadrant 2) kan uiteindelijk overwogen worden om
vestiging van depots of eventuele eindassemblage lijnen in de buurt van de
uitbesteder te plaatsen. Ondersteunende funkties kunnen dan in de hoofdves-
tiging uitgeoefend worden. Eventueel kunnen intermediaire opslagplaatsen door
groepen toeleveranciers samen worden overwogen, wanneer samen eenzelfde
regionaal cluster van uitbesteders
wordt bediend. In kwadrant 3 (hoge communicatie-intensiteit en lage leve-
ringsfrequentie) is een situatie ontstaan waarin de toeleverancier incidenteel
specialistische opdrachten voor een uitbesteder doet. Er is dan geen sprake
van structurele levering van goederen, maar incidentele projecten waarvoor
intensief overleg noodzakelijk is.

Figuur 2.10 Ruimtelijke gedragsvarianten binnen T&U-relaties

Bron: Kok (1988b, p.6)
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Veelal wordt de toeleverancier dan door de uitbesteder in de pre-produktiefase
ingeschakeld om mee te denken over ontwerp, engineering, prototype en
testwerkzaamheden. Bij een hoge leveringsfrequentie en een intensieve
communicatie met een (cluster van) uitbesteder(s) (kwadrant 4) kan de toeleve-
rancier in een situatie zijn aangeland die hem dwingt de huidige vestigings-
plaats in heroverweging te nemen.
Bovenstaande veronderstellingen die in figuur 2.9 worden geopperd komen
echter wel tot stand door middel van een drastische vereenvoudiging van de
werkelijkheid. Buiten beschouwing gelaten zijn bijvoorbeeld de absolute en
relatieve omvang en waarde (financieel en strategisch) van de toeleveranties,
niet onbelangrijk voor het bepalen van het belang van de relatie tussen toeleve-
rancier en uitbesteder. Daarentegen worden de ruimtelijke aspecten over het
algemeen in bedrijfskundig en bedrijfseconomisch onderzoek naar ontwikkelin-
gen op het gebied van industriële uitbesteding onderbelicht, terwijl dit toch meer
aandacht verdient. Zoals tevens blijkt uit de bespreking van de bedrijfskundige
visies en modellen, lijken bedrijven te acteren in een abstract soort omgeving
waarin met name de overbrugging van afstand volledig buiten beschouwing
wordt gelaten. Voorliggende studie richt zich juist op het opvullen van dit hiaat
in de theorievorming met betrekking tot het functioneren van industriële onder-
nemingen.
In hoofdstuk 3 zullen de resultaten van een verkennend onderzoek van Leus
(1989a,b) worden besproken, waarbij voor het eerst aandacht is besteed aan
de ruimtelijke aspecten met betrekking tot het functioneren in toeleverings-
uitbestedingsrelaties, en met name de rol van afstand. Deze resultaten dienen
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als voorbereiding voor het gedetailleerde onderzoek naar de invloed van
afstand met betrekking tot toeleverings-uitbestedingsrelaties, dat wordt bespro-
ken in hoofdstuk 4.
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3 TOELEVERING, UITBESTEDING EN AFSTAND:
EEN VERKENNING

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van twee onderzoeken worden weerge-
geven uitgevoerd door Leus (1989a,b) ten behoeve van het onderzoek naar
ruimtelijke aspecten van industriële toelevering en uitbesteding aan de Faculteit
der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Leus heeft de toeleverings-
uitbestedingstrend vanuit twee verschillende optieken onderzocht: vanuit het
gezichtspunt van de uitbesteder en dat van de toeleverancier.
Het onderzoek onder toeleveranciers vond plaats door middel van een schrifte-
lijke enquête (43 respondenten uit 146 enquêtes) en 13 additionele interviews
onder in totaal 56 zogenoemde ’trendsettende’ toeleveranciers, allen lid van de
Nederlandse Vereniging Voor Algemene Toelevering
(NEVAT). De ene helft van deze toeleveranciers bleek geheel afhankelijk van
toelevering, de andere slechts gedeeltelijk. Er is een relatieve oververtegen-
woordiging van de drie noordelijke provincies en een relatieve onderverte-
genwoordiging van het westen des lands (Zuid-Holland, Noord Holland en
Utrecht). De bedrijven zijn naar sector onderverdeeld in 77% metaal, 14%
rubber en kunststofverwerkende industrie, en 9% overige sektoren. Zowel de
spreiding als de sectorverdeling vormt een representatieve afspiegeling van de
toenmalige NEVAT-ledenlijst.
Het onderzoek onder uitbesteders vond plaats door middel van een schriftelijke
enquête onder 1446 bedrijven met meer dan 100 werknemers, in de S.B.I.-
codes 2000-3940 en 3999, respons 396 bedrijven (27,3%). Daarvan gaven 196
stuks aan nooit uit te besteden volgens de gehanteerde definitie van contrac-
tuele uitbesteding en toelevering van Kok (1988a). De sectorverdeling van de
respons komt nagenoeg overeen met die uit de populatie: uit voedings- en
genotmiddelenindustrie 23%, textiel, kleding en leer 6%, hout- en bouwmateria-
len 6%, papier- en grafische industrie 11%, aardolie, steenkoolverwerkende,
chemische, garen, vezel en rubber- en kunststofverwerkende industrie 15% en
metaal, machine, elektrotechnische, auto-/transportmiddelen, instrumenten- en
optische industrie 39%. Voor de spreiding over het land geldt dezelfde repre-
sentativiteit, met 12% uit het Noorden (Gr., Fr., Dr.), 26% uit het Oosten
(Overijssel, Gelderland), 28% uit het Westen (Z+N Holland, Utrecht) en 30% uit
het Zuiden (Zeeland,
N Brabant en Limburg). Een klein gedeelte (4%) was van onbekende herkomst.
Achtereenvolgens wordt een aantal algemene aspecten van industriële toeleve-
ring en uitbesteding behandeld, waarna zowel de positie van uitbesteders, de
positie van toeleveranciers als hun ruimtelijke aspecten aan de orde komen. De
invloed van afstand en de heersende strategische overwegingen met betrekking
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tot toelevering en uitbesteding staan centraal, zowel voor de toeleveranciers als
voor de uitbesteders.

3.2 Aspecten van toeleveren en uitbesteden

Algemeen

Uit het onderzoek naar uitbesteders is gebleken dat er nauwelijks verschillen
bestaan in de mate van uitbesteding binnen de grootteklassen van de onder-
vraagde ondernemingen. Wordt er gekeken naar de sectorale verschillen, dan
wordt wel een verschil duidelijk tussen sectoren met een meer of minder grote
neiging tot uitbesteding. Vooral de metaal-, elektrotechnische en machine-
industrie, de auto- en transportmiddelenindustrie en instrumenten en optische
industrie kent een relatief hoog aandeel uitbestedende bedrijven (68%) ten
opzichte van de andere sectoren. Ter vergelijking worden de resultaten van het
FRW/RUG ’bedrijvenpanel’ opgevoerd. Dit panel betreft een bestand aan
bedrijven dat sinds 1987 jaarlijks wordt geënquêteerd teneinde de bedrijven zelf
te voorzien in de behoefte aan toegesneden informatie uit de praktijk. De
resultaten uit het eerste hieruit voortgekomen rapport (Sloterdijk & Van Steen
1987) laten op basis van een vragenronde onder 596 bedrijven wel een gering
verschil in uitbesteding zien tussen de grootteklassen van de ondervraagde
bedrijven. Bedrijven met minder dan 20 werknemers kennen een lager percen-
tage uitbestedende bedrijven (39,1%) dan het gemiddelde percentage over het
gehele panel (53,7%). Uit het panel blijkt, overigens zonder nadere onderver-
deling, dat de industrie (SBI 2 en 3) meer uitbesteed (64,2%) dan de overige in
het panel opgenomen bedrijven (SBI 5,6,7,8 en 9), waarvan 30,1% blijkt uit te
besteden. Deze cijfers laten in grote lijnen hetzelfde zien als de resultaten van
het onderzoek van Leus.
Uit de resultaten van Leus blijkt dat bijna alle ondervraagde bedrijven een
gestage groei laten zien van uitbesteding van activiteiten, over de jaren tussen
1980 en 1987, waarbij zelfs 30% van de respondenten een stijging van meer
dan 100% aangeeft. Bijna de helft van de uitbestede activiteiten (44%) werd
voorheen zelf gedaan. De cijfers worden gerelativeerd doordat voor tweederde
van de bedrijven geldt dat uitbesteding slechts maximaal 10% van de omzet
uitmaakt; de overige inkoop bestaat uit catalogusprodukten. Bij vrijwel alle
respondenten blijkt over dezelfde periode het aantal toeleveranciers constant te
zijn gebleven. Toch is er een stijging van het aandeel van uitbesteding gecon-
stateerd, zodat er een relatieve daling van het aantal toeleveranciers per
uitbesteder moet zijn opgetreden. Het aantal toeleveranciers per uitbesteder is
gering. Rond de 80% van de uitbestedende bedrijven geeft aan minder dan 20
toeleveranciers in te schakelen.
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Vormen van uitbesteding

Als het aan de uitbesteders wordt gevraagd, blijkt dat zowel over het algemeen
als voor de drie belangrijkste toeleveranciers structurele uitbesteding de meest
voorkomende vorm van uitbesteding is. Belangrijk kenmerk van deze vorm van
uitbesteding is de internalisering van een grote mate van flexibiliteit ten aanzien
van produktiecapaciteit, investeringen, personeel, kennis en specialisme en
goederenstroombeheersing. Van de 177 ondervraagde bedrijven geeft 42% aan
dat meer dan 90% van de totale uitbestede activiteiten structureel wordt uitbe-
steed. Bijna 70% van de respondenten geeft aan dat minder dan 50% van de
totale uitbestedingen incidenteel zijn. Kenmerkend voor incidentele uitbesteding
is externalisering van capaciteit en dus van bedrijfsrisico ten aanzien van
conjuncturele schommelingen. Bij bijna 80% van de onderzochte bedrijven blijkt
incidentele uitbesteding met name te bestaan uit standaardprodukten: vooral
laagwaardige produktie. Hetzelfde geldt voor de structurele vorm van uitbeste-
ding. Bij de laatste echter is het aandeel specialistische uitbesteding toch van
groot belang gebleken. Een indicatie voor het specialistische en structurele
karakter van T&U-relaties is de participatie in zogenoemde ’co-makership’-
relaties. Dit zijn min of meer duurzame relaties waarbij in een vroeg stadium
van ontwikkeling van een nieuw produkt (ontwerpfase) intensief overleg en
samenwerking tussen uitbesteder en toeleverancier van de grond komt.
Hierdoor ontstaat een hechtere vervlechting van elkaars werkzaamheden, met
als gevolg meer wederzijdse afhankelijkheid, in plaats van eenzijdige afhanke-
lijkheid. Ongeveer 48% van de respondenten geeft aan al in de ontwerpfase de
toeleverancier te betrekken, waarbij blijkt dat dit met name in samenwerking
met specialistische toeleveranciers gebeurt. Voor éénderde van de drie belang-
rijkste toeleveranciers geldt een combinatie van specialistische produktie en
betrokkenheid bij het ontwerp van deze produkten; een situatie die dicht in de
buurt van een ’co-makership’-relatie komt.

Karakter van de T&U-relaties

Het al dan niet duurzame karakter van het contact tussen uitbesteder en
toeleverancier kan door een drietal gerelateerde aspecten worden onderstreept,
namelijk (1) de duur van een contract, (2) al dan niet financiële ondersteuning
door de uitbesteder aan de toeleverancier en (3) detachering van personeel bij
de toeleverancier. De contractduur is een maat voor de duurzaamheid van de
relatie. Ondanks een overwicht van structurele uitbesteding binnen de respons,
zijn de contracten echter kortlopend. Dit moet verklaard worden uit een streven
naar onafhankelijkheid en flexibiliteit met name van de kant van de uitbesteder.
Financiële ondersteuning van de toeleverancier, met name in het geval van
specifieke investeringen door de toeleverancier met betrekking tot opdrachten
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voor de uitbesteder, komt in slechts 12% van het totaal van 446 bedrijven met
T&U-relaties voor. Detachering van personeel met als doel controle of begelei-
ding komt slechts weinig voor en neemt af naarmate het belang van de
toeleverancier afneemt.

Selectiecriteria van uitbesteders

De belangrijkste criteria die worden aangehouden ter selectie en beoordeling
van toeleveranciers blijken respectievelijk levertijd, betrouwbaarheid en kwaliteit
te zijn. Binnen de onderzoeksgroep wordt pas op prijs geselecteerd nadat één
of meerdere van de genoemde criteria de revue zijn gepasseerd. Dit kenmerkt
met name het gezichtspunt van de uitbesteder. Toeleveranciers hebben kritiek
op de inkopers van de uitbesteders. Hen wordt verweten dat ze veelal te
commercieel te werk gaan en te weinig technisch inzicht hebben. Hierdoor
ontstaan vrijwel onmogelijk te realiseren eisen als het omhoogschroeven van de
kwaliteit en tegelijkertijd drukken van de prijs.

3.3 De positie van uitbesteders

Motieven voor uitbesteding

De motieven van uitbesteders om produktietaken uit te besteden worden
verbonden met een viertal thema’s in de keuzeproblematiek van de ’make-or-
buy’-beslissing. Dit zijn ten eerste produktietechnische motieven, ten tweede
goederenstroombeheersing, ten derde arbeidsmarktoverwegingen en als laatste
investeringsbeslissingen (kernactiviteiten). Deze motieven zullen hier achtereen-
volgens worden toegelicht.
De produktietechnische motieven zijn drieërlei. Als eerste wordt het ontbreken
van specifieke kennis door 31% van de onderzochte bedrijven (n=166) als een
zeer belangrijk motief voor uitbesteding genoemd. Het ontbreken van specifieke
apparatuur en gereedschappen is de meest genoemde reden, en is voor 54%
van de onderzochte bedrijven een zeer belangrijk motief om uit te besteden.
Beide lacunes kunnen logischerwijs worden gevuld door een specialistisch
bedrijf in te schakelen dat wel beschikt over genoemde zaken. Als laatste
produktietechnische reden wordt produktie-automatisering genoemd, wat echter
slechts voor 7% van de respondenten als belangrijk wordt ervaren. Ten aanzien
van de goederenstroombeheersing blijkt vooral ’just-in-time’-leveringen erg
belangrijk te worden gevonden. Voorraadbeheersing wordt slechts door 10%
(n=166) van de respondenten een zeer belangrijk motief geacht voor uitbeste-
ding, terwijl deze twee toch sterk met elkaar samenhangen. Arbeidsmarktover-
wegingen worden door 33% van de onderzochte bedrijven een zeer belangrijk
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argument genoemd om produktietaken uit te besteden. Externalisering van
arbeid wordt gezien als een belangrijke reden om kostbare personeelsrisico’s te
vermijden. Een algemeen aanvaard argument om tot uitbesteding van taken
over te gaan is de oriëntatie op kernactiviteiten. Dit wordt gestaafd door de
onderzoeksresultaten: 48% van de respondenten (n=166) ziet dit als een zeer
belangrijk motief voor uitbesteding. Daarnaast blijkt bij ongeveer een derde van
de onderzochte ondernemingen de investeringsbeslissing, een belangrijk
keuzemoment in de ’make-or-buy’-beslissing een zeer belangrijke reden te zijn
om tot uitbesteding over te gaan.

Voordelen van uitbesteding

Voordelen van uitbesteding doen zich in allerlei gedaanten voor (zie figuur 3.1).
Het meest genoemde voordeel is het internaliseren van (markt-)flexibiliteit door
het externaliseren van capaciteit. Produktiecapaciteit bij de toeleverancier kan
ingeschakeld en afgestoten worden al naar de uitbesteder dit wenselijk acht,
terwijl hieraan geen investerings- en beheersrisico gekoppeld is. Daarnaast
worden genoemd de bestaande kennis en het specialisme bij de toeleverancier,
het drukken van de kosten en het vermijden van investeringen in de eigen
produktiefaciliteiten; drie argumenten die eigenlijk onder de noemer kostenbe-
sparing en efficiëntie kunnen worden samengevat. Vervolgens worden argu-
menten aangedragen als mogelijkheden tot volledige aandacht voor kernactivi-
teiten, kortere levertijden door uitbesteding (verhoging van efficiëntie) en het
vermijden van het inhuren van extra eigen personeel (vermindering van kosten
en risico’s).

Nadelen van uitbesteding

Als meest genoemde nadeel van uitbesteding wordt aangegeven de coördina-
tie- en communicatieproblemen ten gevolge van kwaliteitscontrole en -begelei-
ding (zie figuur 3.2). Overlegsituaties tussen toeleverancier en uitbesteder
vergen relatief grote tijdsinvesteringen. Opmerkelijk is het feit dat uitbesteders
de vrees voor afhankelijkheid als groot nadeel zien. Afhankelijkheid van de
toeleverancier kan ontstaan door beperkte interne kennis en een gegroeide
exclusiviteitspositie van de toeleverancier ten opzichte van de
uitbesteder.

Figuur 3.1 De meest genoemde voordelen van uitbesteding

Bron: Leus (1989b)
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Als verdere belangrijke nadelen worden gezien de leveringsonbetrouwbaarheid
van de toeleverancier, logistieke problemen door toevoeging van een schakel in
het produktieproces, en als laatste de extra kosten die uitbesteden kan opleve-
ren, door meer administratieve en organisatorische problemen. Afsluitend wordt
melding gemaakt van argumenten als verlies van toegevoegde waarde,
kwaliteitsverschil en verlies van eigen kennis en routine.

Toekomstverwachtingen

Uit het onderzoek onder uitbesteders blijkt dat van een respondentengroep van
195 iets minder dan eenderde (30%) aangeeft in de nabije toekomst een groei
te verwachten van uitbesteding van taken. Als meest voorkomende reden
daarvoor wordt uitbreiding en groei van het bedrijf genoemd, waardoor de
behoefte aan extra capaciteit toeneemt. Voorts wordt in dit verband de moge-
lijkheid vermeld om zich in de toekomst meer toe te leggen op kerntaken.
Andere redenen voor de te verwachten groei worden gezien in kostenbesparing
door prijsverlaging in combinatie met kwaliteitsverhoging bij een specialistische
toeleverancier, en het ontbreken van eigen kennis en vergroting van de flexibili-
teit in de eigen werkzaamheden.

Figuur 3.2 De meest genoemde nadelen van uitbesteden

Bron: Leus (1989b)
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3.4 De positie van toeleveranciers

Vormen van toelevering

In het onderzoek onder toeleveranciers (Leus 1989a) is, uitgaande van de
indeling van Kok (1988b; zie hoofdstuk 2) van toeleveringsrelaties in vier
vormen, het voorkomen van deze soorten relaties onderzocht. Deze vier
vormen zijn achtereenvolgens:

1. gestandaardiseerde incidentele uitbesteding en toelevering;
2. gestandaardiseerde structurele uitbesteding en toelevering;
3. gespecialiseerde incidentele uitbesteding en toelevering;
4. gespecialiseerde structurele uitbesteding en toelevering.

Bij deze indeling moet worden opgemerkt dat de vorm ’incidenteel’ overeenkomt
met capaciteitstoelevering waarbij de uitbesteder wegens capaciteitstekort
produktietaken uitbesteedt, gebruikmakend van extra capaciteit bij de toeleve-
rancier. Dergelijke vormen van uitbesteding zijn echter onregelmatig en vloeien
voort uit sterke fluctuaties in de produktie en/of de vraag.
Incidentele toeleveringsrelaties zijn zeldzaam onder de onderzochte bedrijven.
Wordt gevraagd naar de overwegende aard van de toegeleverde produkten,
dan geeft 36% van de respondenten aan dat ruim de helft van hun incidentele
toeleveringen bestaat uit standaardprodukten, terwijl in 21% van de gevallen
sprake is van gespecialiseerde produkten. Een dergelijke uitkomst is niet
verrassend in het licht van de aard van de meeste onderzochte bedrijven,
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namelijk leden van de NEVAT, een trendsettende ’elitegroep’ uit de Nederland-
se toeleverende industrie. Daaronder bevinden zich geen ’jobbers’, maar veel
meer bedrijven die een duurzame relatie met uitbesteders onderhouden.
Structurele toelevering is dan ook de overwegende vorm van toelevering die
gebezigd wordt onder de onderzochte bedrijven. Daaronder bevindt zich een
groep van 48% die zich voor 90 tot 100% van de toeleveranties toelegt op
structurele relaties. Bij slechts 7% is sprake van een aandeel van minder dan
helft structurele toelevering. Daarbij valt geen overwicht te constateren van
ofwel standaard, ofwel specialistische toelevering. Beide vormen komen
ongeveer evenveel voor. Wat betreft het karakter van de relaties met de drie
belangrijkste uitbesteders blijkt bij 138 gesignaleerde T&U-relaties een duidelijk
overwicht van specialistische relaties ten opzichte van standaard relaties te
bestaan, zowel bij incidentele als bij structurele uitbesteding.

Afhankelijkheid

De mate waarin toeleveranciers een positie van afhankelijkheid ten opzichte
van de uitbesteder innemen, is getracht op drie manieren te achterhalen. Ten
eerste aan de hand van het aantal uitbesteders, hetgeen aangeeft in hoeverre
de leveranties in aantal en omvang gespreid zijn over meerdere afnemers. Hoe
breder de spreiding, hoe minder afhankelijk men is van één afnemer. Over het
geheel genomen bedraagt het gemiddelde aantal uitbesteders waaraan de
toeleveranciers leveren 196. Gevraagd naar het jaar 1987, geeft 32% te kennen
aan meer dan 100 uitbesteders geleverd te hebben, terwijl 41% van de respon-
denten aan minder dan 50 uitbesteders heeft geleverd. Worden daarentegen
een aantal uitschieters van 3000, 1500, en 100 stuks buiten beschouwing
gelaten, dan daalt het gemiddeld aantal uitbesteders tot minder dan de helft,
namelijk 84. Een tweede manier om de afhankelijkheidspositie van toeleveran-
ciers te meten, is het aandeel in de omzet dat uitbesteders in beslag nemen bij
de toeleverancier. Uit de interviews van het onderzoek blijkt dat een aantal
toeleveranciers bewust de zogenoemde 20/80-regel nastreeft, wat inhoud dat
minstens 20% van de uitbesteders maximaal 80% van de omzet van de
toeleverancier voor zijn rekening neemt. Dit ter voorkoming van een overwicht
van één of enkele grote uitbesteders. Uit de enquête wordt verder duidelijk, dat
het aandeel van grote uitbesteders in de omzet van de toeleveranciers nogal
groot is. De helft van de onderzochte ondernemingen is voor meer dan 70%
afhankelijk van een klein aantal grote uitbesteders. Het gemiddelde aandeel van
de drie belangrijkste uitbesteders in de totale omzet van de onderzochte
toeleveranciers samen (n=34) bedraagt 38%. Deze vaststelling kent geen
samenhang met de grootte (aantal werknemers) van de toeleveranciers.
Slechts 30% van de ondernemingen met minder dan 50 werknemers is voor
meer dan 70% afhankelijk van de grote uitbesteders, terwijl dit geldt voor 71%
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van de toeleveranciers met meer dan 100 werknemers.
Als derde indicatie van de mate van afhankelijkheid is de intensiteit van contact
tussen toeleverancier en uitbesteder getoetst. Hoe ingewikkelder en gespeciali-
seerder de toelevering wordt, hoe meer persoonlijk contact er te verwachten
valt tussen uitbesteder en toeleverancier, met name in de ontwerpfase van een
nieuw te ontwikkelen produkt in het geval van bijvoorbeeld co-makership. De
relatie zal dan een meer tweezijdige afhankelijkheid met zich meebrengen.
Het aantal toeleveranciers dat persoonlijke contacten heeft in de ontwerpfase is
kleiner dan het aantal bedrijven dat in de produktiefase persoonlijk contact
heeft. Voor 168 respondenten ligt de verhouding respectievelijk op 38%
tegenover 58%. De intensiteit van de contacten in de ontwerpfase is hoger dan
in de produktiefase. Een frequentie van hoger dan vier maal per maand komt in
de ontwerpfase bij 77% van de gevallen voor, terwijl dit percentage in de
produktiefase 33% bedraagt. Daarnaast blijkt dat de behoefte aan hoogwaardi-
ge informatie in de ontwerpfase groter is dan de behoefte aan routinematige
informatie. De persoonlijke contacten zowel in de ontwerp- als in de produktie-
fase belangrijker dan de meer routinematige telefonische contacten. Deze
situatie duidt in de richting van ’co-makership’-relaties, waar toeleverancier en
uitbesteder intensieve overlegsituaties in stand houden met het oog op kwali-
teitsbeheersing en samenwerking in brede zin.

Knelpunten

In de bedrijfsvoering van de 56 onderzochte toeleveranciers doet zich een
aantal knelpunten voor. Het belangrijkste probleem dat leeft onder toeleveran-
ciers is de verwerving van nieuwe opdrachten. Zo’n 30% van de respondenten
ervaart dit als knelpunt. Ook erg hoog (27%) scoort het vinden en aantrekken
van geschoold personeel. Prijsstelling en levertijd komen op de derde plaats
met 21% van de respondenten. Daarna volgen respectievelijk produktieplan-
ning, afhankelijkheid, kwaliteitsbewaking en exportmogelijkheden. De eerste drie
aspecten staan in nauw verband met het contact met de uitbesteder en de
eisen die deze stelt aan de toeleveranciers. In de toekomst zullen de toene-
mende eisen vanuit de uitbesteder moeilijkheden met zich mee te brengen. Ook
het laatstgenoemde aspect lijkt door de toenemende internationalisering van het
bedrijfsleven een ’bottleneck’ voor de toekomst te worden.

3.5 Ruimtelijke aspecten van toeleveren en uitbesteden

Introductie
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Ruimtelijke aspecten (met name afstand) worden verondersteld een rol te
spelen in het ontstaan en functioneren van het contact tussen uitbesteder en
toeleverancier. In toeleverings-uitbestedingsrelaties kunnen ruimtelijke aspecten
in samenhang met andere relevante aspecten zowel van de zijde van de
uitbesteder als van de zijde van de toeleverancier worden bezien. Met name
wat de betreft de opvattingen ten aanzien van de afstand tot elkaar en de
consequenties die dat kan hebben voor levertijden, overlegmogelijkheden en
wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid is het interessant deze materie
vanuit beide invalshoeken te beschouwen. In beide onderzoeken van Leus
(1989a,b) is dat het geval. Achtereenvolgens zullen de ruimtelijke aspecten
vanuit de uitbesteder en de toeleverancier worden behandeld.

3.5.1 Ruimtelijke aspecten bezien vanuit de positie van de uitbesteder

Afstand tot de drie belangrijkste toeleveranciers

Aanhakend bij de kilometergrens van Verschuure (1986), die een actieradius
constateerde van toeleveranciers binnen 100 kilometer tot de uitbesteder, is
ook in het onderzoek van Leus het spreidingspatroon van toeleveranciers
onderzocht. Daarbij is gebleken dat van de drie belangrijkste toeleveranciers
van de uitbesteders ruim 70% binnen een straal van 100 kilometer rond de
uitbesteder is gevestigd. De rest blijkt evenredig verdeeld over de rest van
Nederland en het buitenland. Aan de hand van deze constatering is de vraag
interessant welke opvattingen uitbesteders bezigen ten aanzien van de afstand
tot toeleveranciers.

Opvattingen van de uitbesteder over de afstand tot de toeleveranciers

Gevraagd is aan de uitbesteders hoezeer zij het van belang vonden dat hun
toeleveranciers in hun nabijheid (binnen een straal van 100 kilometer) waren
gevestigd. Daaruit bleek dat 70% van de ondervraagde bedrijven (n=197) deze
vraag bevestigend heeft beantwoord, waaruit blijkt dat men een voorkeur aan
de dag legt voor nabije vestiging van de toeleverancier. Ten aanzien van deze
voorkeur worden een aantal redenen opgegeven. Deze zijn te groeperen rond
de thema’s samenwerking en communicatie, controle en begeleiding, transport-
kosten en levertijden en ’just-in-time’ leveringen. Hierin valt wederom een
tweedeling aan te brengen, met enerzijds de goederenstroom tussen de
ondernemingen en anderzijds informatiestromen. Met betrekking tot de uitwisse-
ling van goederenstromen blijken zich vooral déconcentrerende effecten af te
tekenen in relatie tot het vestigingspatroon van toeleveranciers en uitbesteders.
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Ten eerste speelt daarbij de éénwording van de Europese markt een rol,
waardoor transportregelgeving wordt geharmoniseerd en waardoor een aantal
grensbarrières zullen verdwijnen, met als gevolg dat internationaal transport
sneller, efficiënter en gemakkelijker zal worden. Ten tweede bieden nieuwe
technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie-overdracht en
transport mogelijkheden tot efficiënte logistieke systemen, waardoor transport
en overslag van goederen minder een ’bottleneck’ zal vormen en waardoor
afstand een minder storende factor in het logistiek proces zal zijn. Ten derde is
er de tendens van steeds strenger wordende eisen van uitbesteders aan
toeleveranciers. Toeleveranciers die daaraan zullen kunnen voldoen zijn steeds
dunner gezaaid met als gevolg dat de uitbesteder genoodzaakt is op steeds
grotere afstand te zoeken en te selecteren. Deze drie genoemde effecten leiden
er toe dat het ruimtelijk patroon van toeleveren en uitbesteden een meer
verspreid karakter zal krijgen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen aan te wijzen
die juist een tegenovergesteld, concentrerend effect sorteren. Nauwe samen-
werking met gespecialiseerde en hooggekwalificeerde toeleveranciers vergroot
het belang van de mogelijkheid tot snelle en intensieve uitwisseling van
informatie in de vorm van ’face to face’-contacten. Hierdoor wordt het belang
van afstand tussen toeleverancier en uitbesteder vergroot. Daarnaast wordt
door de invoering van voorraadbeheerssystemen op basis van ’just-in-time’-
leveringen een toename van transportkosten verwacht, door kleinere zending-
groottes en hogere leveringsfrequenties. Tevens neemt de gevoeligheid voor
storingen toe. Uit de enquête blijkt, dat de uitbesteders die nabijheid van
toeleveranciers belangrijk zeggen te vinden, dit voor driekwart van hun toeleve-
ranciers hebben kunnen realiseren. Bedrijven die dit belang niet zeggen te zien,
hebben in de praktijk ook minder toeleveranciers waar ze gebruik van maken.
Afstand wordt niet zozeer als direct selectiecriterium gezien, maar meer
indirect. Na het formuleren van selectiecriteria wordt eerst in de nabijheid van
de uitbesteder gezocht naar een geschikte leverancier, waarbij men zonodig op
steeds grotere afstand zal gaan zoeken. Het regionale aanbod van geschikte
toeleveranciers gaat daarbij een belangrijke rol spelen.

Afstand en het karakter van uitbesteding

Het karakter van uitbesteding kan worden opgedeeld in specialistisch en
standaard. Met name bij specialistische uitbesteding speelt samenwerking en
persoonlijk contact een grote rol. In het onderzoek onder uitbesteders is het
karakter van uitbesteding gerelateerd aan de afstand tot de toeleveranciers.
Daarbij blijkt, dat juist uitbesteding van specialistische produkten en bewerkin-
gen over grotere afstand plaatsvindt dan uitbesteding van standaard activiteiten.
De toeleveranciers in de regio rond de uitbesteder schieten daarbij blijkbaar
vaker tekort. Uitbesteding van specialistische produkten of bewerkingen vindt,
vergeleken met standaard toelevering voor een relatief groot gedeelte plaats in
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het buitenland. Dit kan worden verklaard door het hoge technologische gehalte
van specialistische leveringen, die niet zo’n grote spreiding over de ruimte
kennen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat voor zowel standaard als voor
specialistische toelevering het aantal toeleveranciers in de nabijheid (binnen
100 kilometer van de eigen vestiging) hoog is.

Afstand en betrokkenheid van de toeleverancier bij het ontwerp

Nabijheid van de toeleverancier kan belangrijk zijn in het geval van gezamenlijk
ontwerp van een produkt of component, aangezien dit verwacht kan worden
een intensieve overlegsituatie met zich mee te brengen. Deze verwachting
wordt echter niet door de onderzoeksresultaten gestaafd. Zowel de toeleveran-
ciers die betrokken zijn bij het ontwerp, als degenen die dat niet zijn, laten een
overeenkomstige spreiding rond de vestiging van de uitbesteder zien. Blijkbaar
heeft betrokkenheid bij het ontwerp geen invloed op het spreidingspatroon van
toeleveranciers rond de uitbesteder.

Afstand en leveringsfrequentie

Bij een hogere leveringsfrequentie van toeleveranciers naar uitbesteders werd
door Leus een ruimtelijk concentrerend effect verwacht. Deze verwachting is
voor een deel bevestigd door de resultaten. Toeleveranciers die binnen 10
kilometer van de uitbesteder zijn gevestigd kennen een gemiddeld hogere
leveringsfrequentie dan toeleveranciers die over grotere afstand zijn gevestigd.
24% van de toeleveranciers binnen 100 kilometer levert minstens vijf keer per
week. Voor verder weg gelegen toeleveranciers is dat slechts 4%. Dit verschil
wordt echter weer gerelativeerd doordat toeleveranciers die in het buitenland
gevestigd zijn een gemiddeld hogere leveringsfrequentie aan de dag leggen
dan toeleveranciers buiten de 100 kilometergrens.

3.5.2 Ruimtelijke aspecten bezien vanuit de positie van de toeleve-
rancier

Beschouwd vanuit de optiek van de toeleveranciers is getracht inzicht te
verkrijgen in de ruimtelijke aspecten van toelevering en uitbesteding door ook
hier weer te letten op achtereenvolgens de afstand tot de belangrijkste uitbeste-
ders, de aard van toelevering in relatie tot afstand, het aantal persoonlijke
contacten in relatie tot afstand en de leveringsfrequentie in relatie tot afstand.
Deze vier aspecten zullen hieronder worden toegelicht.
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Afstand tot de belangrijkste uitbesteders

In aansluiting op het onderzoek onder uitbesteders wordt ook hier de 100
kilometergrens in de beschouwingen betrokken. Het onderzoek levert resultaten
op van 142 T&U-relaties. Van deze relaties bevindt 58% van de uitbesteders
zich binnen een straal van 100 kilometer rond de toeleverancier. Een eveneens
niet onaanzienlijk deel van 42% van de relaties vindt echter daarbuiten of naar
het buitenland plaats. Opvallend is, dat van de leveringen binnen 100 kilometer
driekwart binnen 50 kilometer plaatsvindt. De ondervraagde toeleveranciers
onderhouden dus ofwel lokale, ofwel (inter-)nationale T&U-relaties. Op de
kwestie van de relevante ruimtelijke schaal van T&U-relaties zal in hoofdstuk 4
nader worden ingegaan, op basis van een latere uitbreiding en verdieping van
het onderzoek in deze.

Aard van toelevering in relatie met afstand

Er blijken bij de in totaal 139 toeleveringsrelaties nauwelijks verschillen in
afstand waarover de relaties zijn ontstaan tussen specialistische en standaard
toeleveranties. De verhouding tussen specialistische en standaard toeleveran-
ties is binnen een afstand van 100 kilometer gelijk aan daarbuiten. Het aantal
specialistische toeleveringsrelaties over korte afstand (kleiner dan 100 kilome-
ter) is 68%, tegenover 32% standaard toeleveringsrelaties. Voor dezelfde soort
toeleveringen wordt eenzelfde aandeel over grote afstand wordt geconstateerd
ten opzichte van standaard toeleveringen.

Aantal persoonlijke contacten in relatie met afstand

Bij het aantal persoonlijke contacten tussen toeleverancier en uitbesteder is een
verdeling aangebracht tussen ontwerp- en produktiefase. In de vorige paragraaf
is vermeld, dat het aantal persoonlijke contacten tijdens de ontwerpfase groter
is dan tijdens de produktiefase. Voor in totaal 107 gesignaleerde T&U-relaties
van de onderzochte toeleveranciers is gebleken dat afstand geen invloed heeft
op het onderhouden van intensieve persoonlijke contacten tussen de toeleve-
ranciers en hun drie belangrijkste uitbesteders tijdens de ontwerpfase. Een
verrassende uitkomst is dat op grote afstand van de uitbesteder toeleveranciers
vaker via persoonlijk contact bij het ontwerp worden betrokken dan toeleveran-
ciers over kleine afstand.

De leveringsfrequentie in relatie met afstand
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Uitgaande van het al eerder genoemde ruimtelijk concentrerend effect van
nieuwe voorraadbeheerssystemen (’just-in-time’-leveringen, voorraadminimalise-
ring), is onder de toeleveranciers de relatie tussen leveringsfrequentie en
afstand tot de uitbesteder onderzocht. Bij T&U-relaties op kleine afstand zijn
gemiddeld hogere leveringsfrequenties vastgesteld dan bij T&U-relaties op grote
afstand. De remmende werking van afstand wordt door deze uitslag onder-
streept. Leus voegt hieraan twee dingen toe. Ten eerste is het mogelijk dat de
remmende werking van afstand nog sterker wordt door de steeds kleiner
wordende series die uitbesteders laten uitvoeren om de voorraadkosten laag te
houden. Hierdoor zullen de transportkosten stijgen. Ten tweede zullen snelle
ontwikkelingen in de transport- en informatietechnologieën toelevering over
grotere afstand effectiever en efficiënter worden georganiseerd. Dit effect zou
nog versterkt kunnen worden door de Europese eenwording, waardoor grens-
overschrijdende toelevering op minder problemen zal stuiten.

3.6 Conclusies

De belangrijkste bevindingen uit de beide onderzoeken van Leus zullen
hieronder puntsgewijs worden samengevat.

Algemene aspecten van toeleveren en uitbesteden

Vooral de metaal sector kent een hoog aandeel uitbestedende bedrijven. Bij de
ondervraagde ondernemingen valt een sterke toename van de uitbestede
activiteiten te constateren over de periode 1980 tot 1987. Tegelijkertijd echter
neemt het aantal toeleveranciers per uitbesteder af. Voor zowel incidentele als
structurele uitbesteding zijn standaardactiviteiten van grote betekenis. Deson-
danks blijkt specialistische uitbesteding een steeds belangrijker plaats in te
nemen, wat de wederzijdse afhankelijkheid van uitbesteders en toeleveranciers
vergroot. Als belangrijkste selectiecriteria van uitbesteders worden levertijd,
betrouwbaarheid en kwaliteit gezien, terwijl toeleveranciers uitbesteders veelal
als ’prijsjagers’ ervaren.

De positie van uitbesteders

De belangrijkste motieven om tot uitbesteding over te gaan zijn achtereenvol-
gens produktietechnische overwegingen (waaronder het ontbreken van specifie-
ke apparatuur en kennis), goederenstroombeheersing (voorraadminimalisering,
’just-in-time’-leveringen), arbeidsmarktoverwegingen (externalisering van arbeid)
en investeringsbeslissingen (oriëntatie op kernactiviteiten). Als voornaamste
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voordelen van uitbesteding worden genoemd extra produktie- en marktflexibili-
teit, kennis en specialisme bij de toeleverancier en kostenbesparingen. Hierte-
genover worden nadelen genoemd ten aanzien van de kwaliteitscontrole en -
begeleiding, afhankelijkheid en leveringsonbetrouwbaarheid. Eénderde van de
respondenten verwacht een groei van de uitbestede activiteiten in de nabije
toekomst, met als redenen groei en uitbreiding van het bedrijf en de mogelijk-
heid zich meer toe te leggen op de eigen kernactiviteiten.

De positie van toeleveranciers

Onder de onderzoeksgroep van ’trendsettende’ toeleveranciers is de overwe-
gende vorm van toelevering structureel van aard. Voor de drie belangrijkste
uitbesteders geldt, dat zowel bij de incidentele als de structurele relaties het
specialistische karakter een fors overwicht laat zien. Afhankelijkheid van de
toeleveranciers ten opzichte van de uitbesteders lijkt minder eenzijdig te worden
naarmate de samenwerking intensiever wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval van
’co-makership’/’co-design’ wanneer in een vroeg stadium (ontwerpfase) vanuit
een positie van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt. Knelpunten onder
toeleveranciers worden voornamelijk gevoeld in de vorm van acquisitieproble-
men, het aantrekken van geschoold personeel, prijsstelling en levertijd.

Ruimtelijke aspecten van toeleveren en uitbesteden

Voor de onderzochte uitbesteders is van toepassing, dat de drie belangrijkste
toeleveranciers voor ruim tweederde binnen een straal van 100 kilometer rond
de uitbesteder gevestigd zijn. Een ruime meerderheid van de ondervraagde
uitbesteders acht nabijheid van toeleveranciers van belang. Het belang van
nabijheid wordt enerzijds gekoppeld aan de organisatie van goederenstromen
(transportkosten, levertijden) en anderzijds aan de organisatie van informatie-
stromen (intensieve samenwerking, controle en begeleiding). Ten aanzien van
de goederenstromen lijken zich voornamelijk déconcentrerende effecten af te
tekenen in verband met het wegvallen van de Europese binnengrenzen, de
harmonisering van de transportregelgeving en het wegvallen van grensbar-
rières. Concentrerende effecten worden gegenereerd door het groeiend belang
van de mogelijkheid tot snelle ’face-to-face’-contacten, die het belang van
afstand tussen toeleverancier en uitbesteders vergroot. Met betrekking tot het
karakter van uitbesteding vindt met name specialistische uitbesteding plaats
over grotere afstand. Blijkbaar schiet de regionale toeleveringsstructuur rond de
uitbesteders daarin tekort.
Het onderzoek onder ’trendsettende’ toeleveranciers laat zien dat meer dan
helft van de gesignaleerde T&U-relaties met uitbesteders binnen een straal van
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100 kilometer rond de vestiging van de toeleverancier tot stand komt. De
meerderheid daarvan kent zelfs een lokaal karakter (binnen de 50 kilometer). In
de onderzoeksgroep zijn tussen specialistische en standaard toeleverings-
relaties geen verschillen in afstand te ontdekken; de verhouding tussen beide
soorten relaties is binnen de 100 kilometer gelijk aan daarbuiten.
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4 VIJF PRODUKT-MARKTCOMBINATIES EN HUN
PRODUKTIENETWERKEN

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van vijf case-studies die
gevormd worden door de toeleveringsnetwerken rond vijf grote bedrijven. Ten
opzichte van de verkennende studies van Leus, die in hoofdstuk 3 werden
beschreven, is hier dus sprake van ’inzoomen’ op de situatie bij individuele
ondernemingen, waar de T&U problematiek voldoende ’body’ heeft om alle
relevante aspecten, inclusief het ruimtelijk aspect, aan de orde te laten komen.
Voor dit onderzoek is op grond van een aantal vooraf bepaalde criteria een
zorgvuldige selectie gemaakt van vijf uitbesteders in Nederland. Van elk van
deze uitbesteders werd een produkt-marktcombinatie (pmc) genomen waarvan
het toeleveringsnetwerk is bestudeerd. Met een produkt-marktcombinatie wordt
hier bedoeld één eindprodukt of een groep van eindprodukten van een uitbeste-
der die grote overeenkomsten vertonen ten aanzien van de produktiewijze en -
strategie, toepassingen, inkoopmarkt, afzetmarkt en gebruikte distributiekana-
len. Per produkt-marktcombinatie zullen de relaties tussen uitbesteder en haar
toeleveranciers worden beschreven, zowel vanuit de uitbesteder als vanuit de
toeleverancier gezien. De nadruk ligt daarbij op de strategische overwegingen
die een rol spelen in het contact tussen beide partijen, terwijl daarnaast
getracht wordt een beeld te schetsen van het gedrag in de praktijk. Centraal
staan de ruimtelijke aspecten in de relatie tussen toeleverancier en uitbesteder,
waarbij het achterhalen van de rol van afstand in het totstandkomen en
functioneren van het contact tussen uitbesteder en toeleverancier een belangrij-
ke plaats inneemt. Daarnaast wordt verslag gedaan van de verwachtingen ten
aanzien van toekomstige ontwikkelingen en de heersende meningen over het
ontstaan van regionale industriële complexen. Op deze materie zal in deel II
uitgebreider worden ingegaan. Hoofdstuk 4 beschrijft het deel van de resultaten
van het dissertatieonderzoek dat hier aan de orde is, geheel conform een
eerder daarover verschenen afzonderlijke rapportage (Glas, 1993), dat werd
verricht met behulp van subsidie van de Stichting SRO van het NWO.

4.2 Afbakening van het onderzoeksterrein en werkwijze

Afbakening van het onderzoeksterrein

Bij de selectie van uitbesteders (pmc’s) is rekening gehouden met een zodanige
diversiteit dat de invloed van verschillende produktie- en marktomstandigheden
op de relatie tussen ondernemingsstrategie, toeleveren en uitbesteden en
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ruimtelijk produktienetwerk goed tot uitdrukking komt. Getracht is diversiteit na
te streven in:

Marktomstandigheden: omvang afzetmarkt
dynamiek/stabiliteit afzetmarkt
doelgroep
concurrentie
marktvolger/marktleider

Produktie-omstandigheden: sector
complexiteit van het produkt
lengte produkt-lifecycle

Helaas bestonden er wegens tijdgebrek, onwil of desinteresse van de kant van
de uitbesteders geen onbeperkte mogelijkheden met betrekking tot de keuze
van de uitbesteders. Binnen de geschetste omstandigheden is gekomen tot een
keuze van vijf produkt-marktcombinaties waarin de nagestreefde diversiteit in
redelijke mate is terug te vinden. Deze vijf pmc’s zijn onder te brengen in de
volgende vijf industriële sectoren (Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal
Bureau van de Statistiek):

SBI 351: landbouwwerktuigenindustrie
SBI 369: telecommunicatie-industrie/overige elektrotechnische industrie
SBI 374: scheepsbouw en scheepsreparatiebedrijven
SBI 382: meet- en regelapparatuur en overige instrumentenindustrie
SBI 348 en 369: metallectro-sector (samentrekking van de metaal- en
elektrotechnische industrie)

In het schema in figuur 4.1 wordt een overzicht gegeven van de markt- en
produktie-omstandigheden van bovengenoemde produkt-marktcombinaties.
De onderlinge diversiteit blijkt naast de uiteenlopende sectoren waar de
bedrijven uit afkomstig zijn ook uit een aantal andere markt- en produktiefacto-
ren zoals omzet en aantal werknemers. Daarnaast zijn grote verschillen te
constateren in de omvang van de afzetmarkt, waarbij vooral de verhouding
tussen de Nederlandse en de buitenlandse afzetmarkt nogal verschilt per
produkt-marktcombinatie. Drie van de vijf uitbesteders produceren zeer weinig
voor de Nederlandse markt. Meer dan 80% van de afzet gaat naar het buiten-
land, voornamelijk Europa. Bij de scheepswerf is deze verhouding precies
omgekeerd. Daar produceert men voor 90% voor de Nederlandse markt en is
de buitenlandse markt van ondergeschikt belang. Bij de landbouwwerktuigenfa-
briek is de verhouding tussen de Nederlandse en de buitenlandse markt meer
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gelijkwaardig, met een licht overwicht voor de buitenlandse markt. Ook de
inkoop als percentage van de afzet verschilt per uitbesteder. Het varieert van
18% bij de producent van transmissie-apparatuur tot 65% bij de scheepswerf.
De concurrentiegraad en het technologisch niveau van het produkt wordt in de
meeste gevallen hoog genoemd.

Figuur 4.1 De markt- en produktie-omstandigheden van de 5 pmc’s

PRODUKT-MARKT-COMBINATIES

lbv 140/70 vrachtschepen transmissie- CV-regel- d o o r s t r o -
mings-

transp. band (I) (II) apparatuur (III) apparatuur (IV) meters (V)

MARKTOMSTANDIGHEDEN:

AFZETMARKT Ned: 40% Ned: 15% Ned: 90% Ned: 20% Ned: 10%
Eur: 60% Eur: 70% Eur: 10% Eur: 80% Eur: 90%
Overig: 15%

MARKT- stabiel stabiel sterk Ned: stabiel stabiel
DYNAMIEK (Dyn. in dynamisch Eur: dyn.

Oost Eur.) (UK, Italy,
BRD)

DOELGROEP akkerbouw PTT- divers CV-ketel- divers
organisaties producenten

CONCURR.- hoog hoog hoog hoog hoog
GRAAD

AANDEEL 40% (Ned) 25 - 30% (Ned) ? 70% > 50%
AFZETMARKT
NEDERLAND

PRODUKTIE-OMSTANDIGHEDEN:

LENGTE PROD.- ongeveer 10 jaar 5 - 7 jaar ongeveer 4 jaar 10 jaar ongeveer 4 jaar
LIFE-CYCLE

SECTOR (CBS- landbouwwerktuigen telecommunicatie- scheepsbouw meet- en regel- metallectro
BEDRIJFSINDELING) apparatuur apparatuur

COMPLEXITEIT/ middel hoog hoog hoog hoog
TECHNOL. NIVEAU
VAN HET PRODUKT

Bron: Glas (1992)

Werkwijze

Nadat selectie van de vijf cases had plaatsgevonden is het onderzoek in twee
fasen onderverdeeld. Eerst zijn gestructureerde diepte-interviews gehouden met
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het inkoopmanagement en de directie van de vijf uitbesteders. Vervolgens heeft
een schriftelijke enquête plaatsgevonden onder de eerste echelon toeleveran-
ciers van de respectievelijke uitbesteders. Daarmee worden bedoeld die
toeleveranciers die, rechtstreeks aan de centrale uitbesteder, één of meerdere
produkten leveren ten behoeve van het eindprodukt. Uit de respons van deze
enquête zijn vijf voor de uitbesteder belangrijke toeleveranciers geselecteerd
waarmee eveneens gestructureerde diepte-interviews zijn gehouden.
Het doel van de gestructureerde diepte-interviews met de uitbesteders was
inzicht te verkrijgen in de ondernemingsstrategie van de uitbesteders, de door
deze ondernemingen gehanteerde selectiemechanismen en de effecten
daarvan op de ruimtelijke patronen van uitbesteden en toeleveren. Getracht is
een verband te leggen tussen ondernemingsstrategie, selectiemechanismen in
de vorm van eisen en verlangens ten opzichte van de toeleveranciers en de
inhoud en vorm van het ruimtelijk netwerk van toeleveren en uitbesteden. Het
doel van de schriftelijke enquête die vervolgens onder het eerste echelon van
toeleveranciers is gehouden, was het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop
en mate waarin het strategisch beleid, de selectiemechanismen en het ruimtelijk
patroon van toeleveren en uitbesteden van de vijf centrale uitbesteders door-
werken in het strategisch beleid van de toeleveranciers, en de ruimtelijke
gevolgen daarvan. Het totale eerste echelon toeleveranciers van de uitbeste-
ders is benaderd. In totaal bedroeg dit het aantal van 1573 waarvan 142 in het
buitenland waren gevestigd. Deze gehele populatie is in het najaar van 1991
benaderd met een enquête. Behalve de uitbesteder van de pmc transmissie-
apparatuur was de inkoopmanager van elke uitbesteder bereid een begeleiden-
de aanbevelingsbrief zowel in het Nederlands als in het Engels te schrijven die
tezamen met de enquête naar de toeleveranciers werd gezonden (zie Bijlage,
schriftelijke enquête en begeleidingsbrief). De totale respons van de enquête
was 236; hiervan waren 129 onbruikbare respons, zodat er 107 bruikbare
overbleven. Vervolgens is getracht uit de bruikbare respons per pmc vijf ’main-
suppliers’ te selecteren waarmee eveneens gestructureerde diepte-interviews
zouden worden gehouden. Het doel hiervan was dieper inzicht verkrijgen in de
wijze waarop een aantal specifieke aspecten van toeleveren en uitbesteden
doorwerken bij juist de belangrijkste toeleveranciers van de centrale uitbesteder.
In de respons echter konden niet voldoende toeleveranciers worden geselec-
teerd om aan een totaal van 25 toeleveranciers te komen. Het totaal werd
daardoor teruggebracht tot 18. Hiervan vielen nogmaals vier toeleveranciers af
die weigerden of niet in staat waren aan een interview deel te nemen, zodat het
totaal aantal diepte-interviews uiteindelijk 14 stuks bedroeg.
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4.3 Aantal en spreiding van toeleveranciers

Per uitbesteder en bijbehorende produkt-marktcombinatie worden kaartjes
getoond waarop het aantal toeleveranciers per provincie is weergegeven (figuur
4.2 tot en met 4.6). Daarnaast zijn ter verduidelijking van deze cijfers ook
locatiecoëfficiënten voor het aantal toeleveranciers per provincie in de kaartjes
ondergebracht. Deze zijn berekend door het aantal toeleveranciers per provin-
cie te delen door het totaal aantal industriële bedrijven (sbi-code 2 en 3) in de
provincie. Vermenigvuldigd met honderd geven deze cijfers dan het aantal
toeleveranciers in een provincie weer als percentage van het totaal aantal
industriële bedrijven in die provincie. De absolute aantallen komen tot uiting in
de grootte van de cirkels, de locatiecoëfficiënten in de arcering.

Nederland

Elk van de kaartjes vertegenwoordigt een uitbesteder respectievelijk produkt-
marktcombinatie. Het aantal toeleveranciers bedraagt voor de vijf uitbesteders
respectievelijk 19, 101, 670, 167 en 616, met dien verstande dat het in het
eerste, tweede en vierde geval gaat om de toeleveranciers die samen 80% van
het met uitbesteding gemoeide bedrag uitmaken. Het aantal Nederlandse
toeleveranciers bedraagt achtereenvolgens 17, 76, 617, 105 en 616. Uitgaande
van de absolute aantallen per provincie, zoals die in de cirkelgrootte tot uiting
komen, is het beeld niet erg duidelijk. De invloed van afstand op de spreiding
van toeleveranciers zou beïnvloed kunnen worden door verschillen in industriële
bedrijvigheid in de provincies. In Zuid-Holland is bijvoorbeeld een veelvoud
gevestigd van het aantal industriële bedrijven in Friesland. Om deze reden is
gebruik gemaakt van locatiecoëfficiënten per
provincie, weergegeven door middel van arceringen. Deze cijfers geven het
aantal toeleveranciers per provincie weer als percentage van het totaal aantal
industriële bedrijven in die provincie. Uit het ontstane beeld is de rol van
afstand bij de spreiding van toeleveranciers bij alle uitbesteders duidelijk waar
te nemen. Bij drie van de uitbesteders telt de vestigingsprovincie de meeste
toeleveranciers. Bij de andere twee, namelijk de produkt-markt combinaties
scheepsbouw en transmissie-apparatuur is dit niet het geval. Hier bevinden de
meeste toeleveranciers zich in de aangrenzende provincies Zuid-Holland
respectievelijk Utrecht. In beide gevallen is dit goed te rijmen met de lokatie van
de uitbesteders op de grens met de betrokken buurprovincie. In alle gevallen
neemt het aantal toeleveranciers af, naarmate de afstand tot de uitbesteder
toeneemt. De beschouwde spreidingspatronen kunnen deels een gevolg zijn
van de aard van de toegeleverde produkten. Dan zijn de produkten dus van
dien aard dat ze niet in iedere provincie voorhanden zijn en de uitbesteder
gedwongen is ze van verder weg te halen.
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Figuur 4.2 Spreiding toeleveranciers landbouwwerktuigen (1990)

Figuur 4.3 Spreiding toeleveranciers transmissie-apparatuur (1990)

Figuur 4.4 Spreiding toeleveranciers scheepswerf (1990)

Bron fig. 4.2, 4.3, 4.4: Glas (1993, p.18-19)
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Figuur 4.5 Spreiding toeleveranciers regelapparatuur

Figuur 4.6 Spreiding toeleveranciers doorstromingsmeters

Bron fig. 4.5, 4.6: Glas (1993, p.20)

Daarnaast kunnen dergelijke patronen ook zijn ontstaan onder invloed van de
door de uitbesteder gestelde normen en eisen ten aanzien van de toeleveran-
ciers. Aan de andere kant zullen vermoedelijk ook de waarde van de leveringen
en de ’performance’ van de toeleveranciers hun stempel drukken op het
ontstaan van het toeleveranciersnetwerk. Op de vraag welke factoren hier
werkelijk een rol spelen zal bij de beschrijving van de uitbesteders dieper
worden ingegaan.

Buitenland

De aantallen en de spreiding van de buitenlandse toeleveranciers varieert sterk.
De landbouwwerktuigenfabriek heeft van de vijf geselecteerde uitbe-
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steders het kleinste aantal toeleveranciers, namelijk 19. Hiervan bevinden zich
twee in het buitenland, respectievelijk in België en Duitsland.
Van de 101 toeleveranciers van de pmc transmissie-apparatuur komen er 25 uit
het buitenland. Deze toeleveranciers zijn voor een groot gedeelte gevestigd in
Duitsland en de VS, namelijk respectievelijk 6 en 7. Het grote aandeel van de
VS is hier te verklaren doordat de uitbesteder een groot bedrijf van Amerikaan-
se origine is, dat voor een groot deel intern -binnen het concern zelf- produkten
inkoopt. Dit heeft als voordeel dat de kwaliteitsbeheersing en de standaardise-
ring van de toegeleverde produkten geïnternaliseerd zijn en dus optimaal
gecontroleerd worden door de eigen organisatie. Opvallend is dat dit bedrijf ook
over zeer grote afstanden inkoopt (Japan en Indonesië). Toch is net als in het
geval van het Nederlandse toeleveranciersnetwerk ook hier sprake van een
afname van het aantal toeleveranciers naarmate de afstand toeneemt.
De geselecteerde scheepswerf is één van de twee uitbesteders waarvan het
volledige toeleveranciersnetwerk bekend is. Van de 670 toeleveranciers
bevinden zich 53 in het buitenland. Van de in het buitenland gevestigde
toeleveranciers bevindt zich het grootste gedeelte in Duitsland en de VS,
namelijk respectievelijk 17 en 14. Opmerkelijk is hier de relatief ruime vertegen-
woordiging van 12 toeleveranciers uit Scandinavië.
Voor de pmc cv-regelapparatuur komen 62 toeleveranciers uit het buitenland.
Dit aantal is hoog in relatie met de andere vier uitbesteders: ruim eenderde van
het aantal toeleveranciers komt uit het buitenland. Van deze groep vindt men
veruit de meeste toeleveranciers in Duitsland, namelijk 41 stuks. Gezien de
ligging van de uitbesteder in Noord Nederland vlak bij de grens is dit een score
die de rol van afstand bij het ontstaan van het toeleveranciersnetwerk bevestigt.
Duitse toeleveranciers zijn vanaf deze lokatie minstens zo goed bereikbaar als
vele Nederlandse toeleveranciers en zeker niet verder weg gelegen. Een
nadere uiteenzetting van het selectiegedrag van deze uitbesteder volgt in
paragraaf 4.5.
Voor de fabrikant van doorstromingsmeters tenslotte zijn 78 buitenlandse
toeleveranciers actief. Van deze groep zijn de meeste gevestigd in Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk en de VS. België scoort mager in het scala van buiten-
landse toeleveranciers, terwijl dit land toch net als Duitsland ’om de hoek’ ligt.
Het grote aantal Amerikaanse toeleveranciers is net als bij de pmc transmissie-
apparatuur te verklaren uit de interne leveringen van het concern waarvan de
uitbesteder in kwestie deel uitmaakt.
Zoals al eerder is opgemerkt is afstand niet de enige factor van invloed op het
ontstaan van toeleveranciersnetwerken. Dit is tevens afhankelijk van de
selectiecriteria die de uitbesteders hanteren. In dat licht is het interessant te
ontdekken hoezeer de uitbesteders er verschillende produktiestrategieën op na
houden en hoe deze strategieën hun weerslag hebben op de selectie van de
toeleveranciers. Daarnaast zullen ook kenmerken als aard, omvang en kwaliteit
van de toeleveranciers een grote rol spelen. In het nu volgende gedeelte zal
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aan de hand van een aantal kenmerken de respons van de schriftelijke enquête
worden beschreven.

4.4 Kenmerken van de onderzochte toeleveranciers

4.4.1 Inleiding

De in het totaal 1431 Nederlandse en 142 buitenlandse (eerste echelon-)
toeleveranciers van de vijf uitbesteders zijn benaderd met een schriftelijke
enquête aan de hand waarvan getracht is een belangrijk deel van het produktie-
netwerk in beeld te brengen, zowel voor wat betreft functioneren als wat betreft
vorm (ruimtelijk patroon). Naast de lokatie van de toeleveranciers ten opzichte
van de uitbesteders (afstand) is getracht een aantal kenmerken te achterhalen
die van invloed zouden kunnen zijn op hun onderlinge relatie.

4.4.2 Omvang van de respons

Van de 1573 aangeschreven toeleveranciers hebben in totaal 236 gereageerd.
Daarvan waren 107 respondenten bereid mee te werken. Deze toeleveranciers
zijn als volgt verdeeld over de vijf uitbesteders:

Aantal:

landbouwwerktuigen 3
telecommunicatie-apparatuur 7
scheepsbouw 41
meet/regelapparatuur 37
metallectro 19

De verdeling van de toeleveranciers over de verschillende provincies en het
buitenland zal hieronder worden getoond in figuur 4.7 tot en met 4.14, tezamen
met een aantal andere kenmerken van de toeleveranciers.
De drie provincies met het grootste aandeel toeleveranciers zijn Noord-Holland,
Zuid-Holland en Brabant. Deze verdeling loopt in de pas met de verdeling van
industriële bedrijvigheid over Nederland, waar de genoemde provincies ook het
grootste aandeel vertegenwoordigen.

Figuur 4.7 Spreiding van toeleveranciers over Nederland en het buitenland (1990) in %
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Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990

Figuur 4.8 Aantal werknemers van de toeleveranciers (1990) in %

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers (1990)

Figuur 4.9 Jaaromzet van de toeleveranciers (x f1.000.000) in 1990 in %
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Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990

Het grootste aandeel wordt gevormd door relatief kleine bedrijven. De middel-
grote bedrijven (50-499 werknemers) nemen echter eveneens een fors aandeel
in beslag. Zoals van tevoren verwacht zou kunnen worden zijn de echt grote
toeleveranciers slechts in kleine getale aanwezig. Dit bevestigt de veronder-
stelling dat hoe groter bedrijven worden, hoe geringer de toeleveringsfunctie
wordt en hoe meer de uitbestedingsfunctie de overhand krijgt (Zuidema 1992).
De verdeling van de jaaromzet over de respondenten vertoont sterke over-
eenkomsten met de verdeling van het aantal werknemers uit figuur 4.8. Het
grootste aantal toeleveranciers bevindt zich in de laagste klasse (1,0 - 10,0
miljoen). Een iets minder groot maar desondanks fors gedeelte van ruim 33%
bevindt zich in de klasse van 10,0 tot 50,0 miljoen. Ook in de hoogste klassen
lopen figuur 4.8 en figuur 4.9 min of meer parallel. Het relatief hoge percentage
non-respons is te verklaren door de vertrouwelijkheid van financiële gegevens.
Iets minder dan de helft van de respondenten is dus voor meer dan 60%
afhankelijk van toelevering. De rest van de bedrijven heeft naast toelevering
een fors aandeel van de capaciteit besteed aan andersoortige activiteiten (zie
fig. 4.10). Ruim eenderde van de toeleveranciers heeft een relatief gering
aantal uitbesteders van minder dan 100 over het jaar 1990 (zie fig. 4.11).

Figuur 4.10 Aandeel van de toelevering in de jaaromzet van de toeleveranciers in 1990 in %

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990

Daarnaast is er echter nog een forse groep, namelijk een kwart van het totaal
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dat tot vijf keer zoveel uitbesteders als klant heeft. Bij aantallen van 1000 of
hoger is het niet helemaal duidelijk hoe deze getallen tot stand zijn gekomen.
Eén optie is dat de definitie van toelevering in de enquête door de toeleve-
ranciers verkeerd is opgevat, zodat men er ook groothandelsactiviteiten
(doorverkoop van handelsartikelen) onder heeft gerekend. Een andere optie is
dat ook de zeer geringe klanten als uitbesteder zijn meegeteld. Ook opdrachten
van enkele tientallen guldens kunnen namelijk gevat worden onder de definitie
’op specificatie leveren van...’. Op die manier is het zeer wel mogelijk dat het
getelde klantenbestand een dergelijke omvang aanneemt. Uit figuur 4.12 blijkt
dat ruim eenvijfde van de toeleveranciers aangeeft dat de uitbesteder met het
grootste aandeel in de omzet zich binnen de eigen regio (binnen een straal van
50 km) bevindt.

Dat zelfs drie procent van de respondenten de grootste uitbesteder binnen de
eigen vestigingsplaats heeft lijkt echter niet representatief (zie fig. 4.12). Dit
percentage slaat op de situatie bij een van de uitbesteders die inderdaad
enkele toeleveranciers in de eigen vestigingsplaats heeft. Deze toeleveranciers
zijn door toeval ook in het respondentenbestand terechtgekomen en zijn zeker
niet representatief voor de gehele respons. Bij de meeste toeleveranciers is de
grootste uitbesteder weliswaar buiten de eigen regio, maar binnen Nederland
gevestigd. Opvallend is het forse aandeel van het buitenland in de

Figuur 4.11 Aantal uitbesteders per toeleverancier in 1990 in %

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990
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figuur. Dit is te verklaren uit het feit dat enkele uitbesteders voor een aanzienlijk
gedeelte gebruik maken van interne leveringen, dat wil zeggen leveringen
binnen het (Amerikaanse) concern waar ze deel van uitmaken. Ook hier is
sprake van een hoge non-respons, wederom verklaarbaar uit het feit dat dit
voor veel toeleveranciers informatie van vertrouwelijke aard is. Uit figuur 4.13
blijkt dat, als het niet gaat om de grootste, maar om de één na grootste (in de
zin van ’belangrijkste’ uitbesteder), de verdeling iets is gewijzigd ten gunste van
de categorie binnen Nederland en de categorie binnen de eigen plaats, terwijl
juist een kleiner percentage zich binnen de regio bevindt. Deze uitkomst is
enigszins tegenstrijdig. Gegeven een afname van de waarde van de leveringen
zou een evenredige afname van de afstand tot de uitbesteder verwacht mogen
worden. Dit is slechts ten dele het geval. Er is enerzijds een toename van de
leveringen binnen de eigen vestigingsplaats te constateren terwijl anderzijds
eveneens de leveringen binnen Nederland toenemen. Daarnaast nemen wel de
leveringen naar het buitenland af, maar de leveringen binnen de regio ook.
Deze uitkomst biedt dus geen echte verduidelijking voor de invloed van afstand
op de onderlinge relaties. De laatste mogelijkheid om een verklaring te krijgen
van de spreiding van uitbesteders aan de hand van de waarde van de leverin-
gen is de afstand tot de derde uitbesteder te beoordelen. In figuur 4.14 is voor
het eerst een duidelijke indicatie waar te nemen van een afname van de
afstand tot de uitbesteder als gevolg van een afname van de waarde van de
leveringen.

Figuur 4.12 Afstand van de grootste uitbesteders tot de toeleveranciers (1990) in %

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990
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Figuur 4.13 Afstand van de tweede uitbesteder tot de toeleveranciers in 1990 in %

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990

In vergelijking tot figuur 4.12 is het buitenland vrijwel gelijk gebleven, echter de
leveringen buiten de eigen regio maar binnen Nederland zijn drastisch afgeno-
men terwijl de leveringen binnen de eigen regio fors zijn toegenomen. De
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leveringen binnen de eigen vestigingsplaats

Figuur 4.14 Afstand van de derde uitbesteder tot de toeleveranciers in 1990 in %

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990

zijn evenals het buitenland vrijwel onveranderd gebleven. De stijging van de
non-respons zou kunnen worden verklaard doordat de respondenten de cijfers
over de derde uitbesteder niet direct beschikbaar hadden bij invulling; de cijfers
over de twee grootste uitbesteders weet men wel uit het hoofd. Het opzoeken
van gegevens voor een enquête gaat menig respondent vaak te ver. Worden
de gegevens van figuur 4.12 tot en met 4.14 op een rij gezet dan kan over het
geheel genomen geconstateerd worden dat er in toenemende mate dichter bij
huis wordt geleverd naarmate de waarde van de levering afneemt. Omgekeerd
kan gesteld worden dat in de toeleveranciersselectie door uitbesteders in toene-
mende mate dichter bij huis wordt gezocht naarmate het een minder waardevol
dan wel uniek produkt betreft. Om de in figuur 4.11 weergegeven cijfers relatief
te bezien wordt de afstand ten opzichte van de grootste uitbesteder afgezet
tegen de waarde van de leveringen aan deze uitbesteder over 1990 (tabel 4.1).
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Tabel 4.1 Aantal respondenten naar omvang van de toeleveranties 1990 en de vestigingsplaats
van de grootste uitbesteder

Vestigingsplaats van de grootste uitbesteder

binnen
plaats

binnen
regio

binnen
Ndl.

buiten-
land

onbe-
kend

50.001 -
100.001 -
250.001 -
500.001 -

1.000.001 -
2.500.001 -

>5.000.000
totaal

100.000 gld.
250.000 gld.
500.000 gld.

1.000.000 gld.
2.500.000 gld.
5.000.000 gld.

-
-
-
3
-
-
-
3

-
2
7
3
3
2
-

17

2
7
7
8
3
5
-

32

-
-
-
3
1
1
2
7

-
1
-
3
-
2
3
9

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers (1990)

Bij deze leveringen aan de door de toeleveranciers opgegeven grootste
uitbesteders (grootste aandeel in de omzet van de toeleverancier over 1990)
wordt duidelijk dat deze uitbesteders in meerderheid buiten de eigen regio zijn
gevestigd. Logischerwijs bevinden de toeleveranciers zich dus ook buiten de
eigen regio van de uitbesteders. Worden de toeleveranties aan de uitbesteder
met de op één na grootste percentage in de omzet (tweede uitbesteder)
beschouwd, dan ontstaat een beeld zoals te zien is in tabel 4.2.
Ook bij de cijfers in tabel 4.2 is de verhouding van de eigen regio met daarbui-
ten dezelfde. Er kan dus nog geen doorslaggevende invloed van de waarde van
de leveringen op de afstand tot de uitbesteder worden vastgesteld. Als laatste
test wordt nu gekeken naar de waarde van de leveringen aan de op twee na
grootste uitbesteder en de verhouding hiervan ten opzichte van de afstand tot
de derde uitbesteder. Dit is weergegeven in tabel 4.3. Hierbij blijkt voor het
eerst dat wanneer de uitbesteder minder belangrijk wordt in verhouding tot de
eigen omzet dat de afstand tot de uitbesteder over het algemeen kleiner wordt.
Hoe minder de waarde, hoe kleiner de afstand dus. Dat is opmerkelijk, omdat
eigenlijk het omgekeerde beeld te verwachten zou zijn. Het is nu interessant het
verkregen beeld te vergelijken met de waarde van de toeleveranties aan de aan
het onderzoek deelnemende uitbesteders, tezamen met de afstand van de
toeleveranciers tot deze uitbesteders. Tabel 4.4 en 4.5 brengen dit in beeld.
Tabel 4.4 laat zien dat veruit de meeste toeleveranciers zich binnen de regio
van de vijf in dit onderzoek centraal gestelde uitbesteders bevinden (binnen een
straal van 50 km). Deze afstand van de toeleveranciers tot de uitbesteders is
getoetst aan de waarde van de leveringen aan de uitbesteders over 1990.
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Tabel 4.2 Aantal respondenten naar omvang van de toeleveranties 1990
en de vestigingsplaats van de tweede uitbesteder

Vestigingsplaats van de tweede uitbesteder

binnen
plaats

binnen
regio

binnen
Ndl.

buiten-
land

onbe-
kend

10.001 -
50.001 -

100.001 -
250.001 -
500.001 -

1.000.001 -
2.500.001 -

>5.000.000
totaal

50.000 gld.
100.000 gld.
250.000 gld.
500.000 gld.

1.000.000 gld.
2.500.000 gld.
5.000.000 gld.

1
-
1
1
-
1
1
-
5

1
2
5
4
4
1
-
1

18

2
1
5
8
5
6
3
1

31

-
-
2
-
1
-
-
-
3

-
-
-
-
-
1
1
-
2

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers (1990)

Tabel 4.3 Aantal respondenten naar omvang van de toeleveranties 1990
en de vestigingsplaats van de derde uitbesteder

Vestigingsplaats van de derde uitbesteder

binnen
plaats

binnen
regio

binnen
Ndl.

buiten-
land

onbekend

10.001 -
50.001 -

100.001 -
250.001 -
500.001 -

1.000.001 -
2.500.001 -

>5.000.000
totaal

50.000 gld.
100.000 gld.
250.000 gld.
500.000 gld.

1.000.000 gld.
2.500.000 gld.
5.000.000 gld.

-
2
-
-
-
-
-
-
5

1
3
5
6
4
5
3
-

27

1
-
7
4
6
2
-
-

20

-
2
-
-
1
-
1
-
4

1
1
-
-
3
4
1
-

10

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers (1990)

Het resultaat daarvan wordt getoond in tabel 4.5. De waarden van de toeleve-
ranties zijn niet helemaal gelijk verdeeld over de vestigingen binnen de regio en
binnen Nederland. Tot leveringen van maximaal f50.000 zijn vestigingen binnen
de regio in de meerderheid. Groeien de leveringen boven dit jaarlijkse bedrag
uit dan komt er meer evenwicht in het aantal vestigingen Tabel 4.4Aantal responden-
ten (toeleveranciers) naar vestigingsplaats van de vijf uitbesteders
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Aantal respondenten (toeleveranciers)

Binnen plaats
Binnen regio
Binnen Nederland
Buitenland
Totaal
onbekend

3
54
43

6
1

107

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers (1990)

Tabel 4.5 Aantal respondenten naar toeleveranties 1990 en de vestigingsplaats van de vijf
geselecteerde uitbesteders

Vestigingsplaats van de vijf uitbesteders

binnen
plaats

binnen
regio

binnen
Ndl.

buiten-
land

onbekend

0
<1000
10.001 -
50.001 -

100.001 -
250.001 -
500.001 -

1.000.001 -
2.500.001 -

>5.000.000
totaal

50.000 gld.
100.000 gld.
250.000 gld.
500.000 gld.

1.000.000 gld.
2.500.000 gld.
5.000.000 gld.

-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
3

4
6

11
6
6
7
3
2
-
9

54

1
3
8
7
5
9
4
1
-
5

43

-
-
1
-
1
2
-
-
2
-
6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

10

Bron: Schriftelijke enquête toeleveranciers (1990)

en zelfs een lichte overhand van vestigingen binnen Nederland (ook buitenland)
ten opzichte van vestigingen binnen de eigen regio. Dit zou er op kunnen
duiden dat leveringen van relatief grotere waarde vaker over grotere afstand
worden gerealiseerd, wat de tendens van tabel 4.1 tot en met tabel 4.3 beves-
tigt. Dit kan met diverse factoren te maken hebben, waaronder de aard van de
levering (standaard dan wel specialistisch), frequentie van de leveringen en de
mate waarin onderling technisch en commercieel overleg moet worden gevoerd.
Zeker wanneer het een vaste leverancier betreft wordt er in de leveranciersse-
lectie door de uitbesteder rekening gehouden met bovengenoemde factoren.
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De gegevens over de drie grootste uitbesteders van de respondenten zijn
enigszins tegenstrijdig met de gegevens over de vijf in het onderzoek centraal
gestelde uitbesteders, aangezien de laatsten beduidend meer in de eigen regio
van de toeleveranciers zijn gevestigd dan de eersten, terwijl de eerder gecon-
stateerde verhouding tussen de waarde van de leveringen en de afstand tot de
uitbesteder (hoe hoger de waarde, hoe groter de afstand) blijft gehandhaafd. Dit
is op twee manieren te verklaren. Ten eerste is het een toevalsfactor die er
voor gezorgd kan hebben dat juist die toeleveranciers hebben gereageerd die
overwegend binnen de eigen regio van de uitbesteders zijn gevestigd. Ten
tweede is het mogelijk dat juist de toeleveranciers hebben gereageerd op de
enquête waarvan de centrale uitbesteders niet het grootste deel van de omzet
bepalen. Uit de respons blijkt namelijk dat een aantal toeleveranciers moeite
heeft met het verstrekken van gegevens over juist hun belangrijkste uitbe-
steders vanwege de vertrouwelijkheid van deze gegevens. Hoe over het
algemeen de afstand tot de toeleverancier doorwerkt in het selectieproces bij
de uitbesteder wordt niet geheel duidelijk uit bovenstaande cijfers. Dit zal echter
uitvoerig aan de orde komen in de beschrijving van de interviews in het
volgende gedeelte.

4.5 De positie van uitbesteders

In dit gedeelte wordt een weergave gegeven van datgene dat door de voor het
onderzoek geïnterviewde uitbesteders is beweerd over hun strategische
planvorming ten aanzien van uitbesteding en wat daarvan in de praktijk terug te
zien is. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de rol van afstand tussen
toeleverancier en uitbesteder in de totstandkoming en het verloop van contac-
ten tussen uitbesteder en toeleverancier. In aansluiting hierop zullen in para-
graaf 4.6 groepsgewijs de uitkomsten van de bij de uitbesteders behorende
toeleveranciers worden beschreven. Daarbij zullen onderwerpen aan de orde
komen die te maken hebben met de relatie met uitbesteders in het algemeen,
met de in het onderzoek betrokken uitbesteder -met name de factor afstand
speelt hierbij een rol- en de -eventuele- inschakeling van een eigen toeleveran-
ciersnetwerk. Vervolgens zullen in paragraaf 4.7 de meningen van beide
partijen tegenover elkaar gezet en geanalyseerd worden. Zowel uitbesteders als
toeleveranciers zullen niet met naam en vestigingsplaats genoemd worden,
aangezien dat de privacy van de betrokken personen en de belangen van de
bijbehorende bedrijven kan schaden. De uitbesteders en de bijbehorende
gegroepeerde toeleveranciers zullen worden onderscheiden door de corres-
ponderende produkt-marktcombinaties. Oorspronkelijk was de opzet 25 toeleve-
ranciers aan een gestructureerd interview te onderwerpen, maar dit aantal is
door uitval van 11 toeleveranciers om redenen van tijdgebrek en onvermogen
om mee te werken teruggevallen tot uiteindelijk 14 toeleveranciers. Alhoewel de
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respondenten allen een identieke vragenlijst kregen voorgelegd -uitbesteder en
toeleveranciers ieder hun eigen versie- die mondeling werd afgewerkt, is het
onvermijdelijk dat niet alle interviews volkomen identiek verlopen. De verkregen
antwoorden zijn daardoor niet alle zonder meer vergelijkbaar. Niet iedere
respondent was in staat op alle vragen (volledig) antwoord te geven. De
beschrijving van de interviews zal dus niet leiden tot tweemaal vijf identiek
gestructureerde teksten.

4.5.1 Produkt-marktcombinatie doorstromingsmeters

Achtergrond van de uitbesteder

Deze uitbesteder is een onderdeel van een bedrijfsorganisatie met meerdere
vestigingen verspreid over de wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in St. Louis
(VS). De Nederlandse vestiging is in de loop van de jaren gestaag gegroeid.
Tussen 1980 en 1990 is het aantal werknemers toegenomen van 85 tot 270 in
1990. De omzet was in dat jaar 65 miljoen gulden voor de vestiging als geheel
en dus ook voor de produkt-marktcombinatie (pmc) doorstromingsmeters. De
overzeese vestigingen worden gestuurd door het moederbedrijf in de VS. Alle
ontwikkeling en innovatie in Europa wordt gedreven door de VS, terwijl ook de
overkoepelende strategie wordt aangestuurd door de moedervestiging. De
vestigingen in Europa zijn veelal produktie- en assemblagevestigingen voor de
vestigingen in de VS, wat eveneens geldt voor de onderliggende uitbesteder in
kwestie. De vestiging in Nederland bestrijkt vier produktgroepen, namelijk:

1. Variable Area Meters;
2. Thermische Doorstromingsmeters;
3. Coriolusmeters (=massameters);
4. Oil Move + Storage meters.

Naast deze vier produktgroepen vindt er nog een gedeelte "resale" plaats, dat
wil zeggen ingekochte produkten die met een bepaalde toegevoegde waarde
worden doorverkocht. De waarde van de totale inkoop bedroeg in 1990 27,6
miljoen gulden. Hiervan werd circa 10 miljoen besteed in Europa, terwijl de rest
van het bedrag werd besteed in de VS. De uitbestedingen in de VS hebben
voornamelijk betrekking op ’interne’ inkopen, dat wil zeggen activiteiten die
worden uitbesteed binnen het eigen concern. De waarde van de totale uitbeste-
dingen bedroeg in 1990 2,4 miljoen gulden. Uitbestedingen worden enkel en
alleen binnen Europa gedaan. Gerelateerd aan de inkoop binnen Europa (circa
10 miljoen) is het uitbestede bedrag ongeveer 25% hiervan.
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Strategisch plan

Tot voor twee jaar geleden werd er gestreefd naar een onderverdeling tussen
standaard produkten en de zogenoemde ’specials’ met een onderlinge verhou-
ding van 20/80%. Oorzaak van deze verdeling was de prijsstrategie die destijds
gunstig was voor de genoemde produktverhouding. Twee jaar geleden echter
kwam er een kentering in het beleid met als gevolg dat men zich ging richten
op de standaardmarkt. De bedoeling was nu om de genoemde verhouding
tussen standaard meters en ’specials’ om te keren. Als belangrijkste reden kan
ten eerste worden genoemd het winstargument. Ten aanzien van de ’specials’-
produktie was een ongunstige prijs-kosten verhouding ontstaan. Ten tweede
gold als belangrijk argument voor deze kentering dat de personele intensiteit
ten aanzien van de standaard produkten veel gunstiger lag dan voor de
’specials’. Dit bracht voor de standaard produkten veel minder kosten met zich
mee. Het bedrijf gaat er van uit dat deze trend zich nog zeker twee jaar zal
voortzetten. Hierbij is een Europees/Amerikaanse verhouding ontstaan waar-
voor geldt dat in Europa voornamelijk produktie van metalen meters plaatsvindt,
terwijl in de VS voornamelijk glazen meters worden geproduceerd. De complete
produkten worden wederzijds aan elkaars markten geleverd. In de Nederlandse
vestiging vindt tegenwoordig alleen nog produktie plaats en geen produktontwik-
keling. De R&D activiteiten zijn elders in Europa en de VS ondergebracht. De
produktgroepen 1+2 (zie boven) worden geproduceerd voor laboratorium-
doeleinden en een klein deel voor de procesindustrie. De groepen 3+4 worden
voornamelijk geproduceerd voor de procesindustrie, waarvan een gedeelte
voedingsindustrie. Van deze produktgroepen worden 1+2 in de VS en Europa
beide ontwikkeld, terwijl groep 3 alleen in de VS wordt ontwikkeld. De distributie
van de produktgroepen 1+2 gebeurt via een agentennetwerk, terwijl voor groep
3+4 gebruik wordt gemaakt van eigen verkoopkantoren van het moederbedrijf.
In het licht van het bovenstaande werden als kernactiviteiten van de Neder-
landse vestiging gedefinieerd die activiteiten welke te maken hebben met de
specifieke know-how en produktie van doorstromingsmeters. Deze activiteiten
beperken zich tot het ’hart van de meter’, specialistische industriële en laborato-
rium activiteiten die op maat gesneden zijn voor de afnemer. Vijf jaar geleden is
de strategische keus gemaakt om activiteiten die aan snelle vernieuwing
onderhevig waren (bijvoorbeeld elektronica-onderdelen) en onderdelen die grote
investeringen vergen ten aanzien van produktie en ontwikkeling uit te besteden.
Daarnaast worden de standaard-onderdelen van de doorstromingsmeter zoveel
mogelijk buiten de deur ingekocht. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoor-
beeld flenzen (metalen cylinderringen) en de kastjes waar het besturingssys-
teem in wordt geplaatst.
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Uitbesteding

Als de uitbestedingen worden onderverdeeld in de vier produkt-categorieën uit
hoofdstuk 2 dan ontstaat het volgende beeld. De strategische produkten
kunnen worden onderverdeeld in twee produktgroepen. De eerste kan omschre-
ven worden als specifieke bedrijfsonderdelen waarvan de techniek niet in huis
is. De tweede produktgroep die onder deze categorie valt is aan te duiden als
ruwe grondstoffen (roestvrij staal, kunststoffen). Deze worden voornamelijk
betrokken uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze -strategische- produk-
ten zijn nooit zelf gemaakt en zijn van oudsher uitbesteed aan derden. De
zogenoemde knelpuntprodukten bestaan uit een aantal bewerkingen die men
uitbesteedt aan derden. Deze bewerkingen zijn achtereenvolgens vacuüm sol-
deren, lasersnijden, fijnstanzen en het veredelen van metaal. Al deze bewerkin-
gen zijn nooit eerder zelf gedaan, maar altijd uitbesteed aan derden. De
categorie ’hefboom’-produkten bestaat uit precisie-draaidelen met een hoge
nauwkeurigheid. Deze activiteit is ooit zelf gedaan, maar men is deze activiteit
gaan uitbesteden omdat een hierin gespecialiseerde toeleverancier dit beter en
goedkoper kon uitvoeren. De categorie normale produkten bestaat ten eerste
uit handelsartikelen en ten tweede uit standaardcomponenten van gespeciali-
seerde leveranciers. De tweede produktgroep is ooit zelf gedaan, maar is door
het aanwezige specialisme in de toeleveringsmarkt uitbesteed. Een gespeciali-
seerde toeleverancier kan deze produkten beter en goedkoper maken. De
reden om produkten uit de eerste produktgroep uit te besteden is allereerst dat
het bedrijf hiervoor de produktietechniek niet in huis heeft. De investering die dit
zou vergen wordt te hoog geacht ten opzichte van de relatieve waarde van het
onderdeel in het eindprodukt. Voor de produktgroep grondstoffen geldt min of
meer als vanzelfsprekend dat de betreffende uitbesteder hiervoor geen produk-
tiefaciliteiten heeft en dat het winnen van grondstoffen niet tot haar kernactivitei-
ten behoort. Voor de derde categorie van uitbestedingen geldt dat er bij de
gespecialiseerde toeleverancier goedkopere en kwalitatief betere produkten
kunnen worden verkregen. Voor de laatste categorie geldt vooral dat uitbe-
steden goedkoper is en daarnaast het inkoopgemak, dat wil zeggen dat men
deze produkten zonder enige moeite tegen bepaalde specificaties kan inkopen.
Bij de uitbesteding van strategische en knelpuntprodukten is de afstand binnen
Nederland van belang. De uitbesteder van doorstromingsmeters wil deze
toeleveranciers liefst zo dicht mogelijk in de buurt omdat het hier gaat om
toeleveranties die een hoge waarde in het eindprodukt vertegenwoordigen,
zowel absoluut als relatief gezien. Het gaat hier met andere woorden om
toeleveranciers die als enige een bepaald onderdeel leveren (het bedrijf streeft
in eerste instantie ’single sourcing’ na, dat wil zeggen streven naar één toeleve-
rancier per inkoopprodukt of groep sterk gerelateerde produkten) waardoor het
risico van foute of te late leveringen zoveel mogelijk moet worden beperkt. Een
snel transport en een goede communicatie zijn hiervoor van doorslaggevend
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belang. Bij de zogenoemde hefboom- en normale produkten is de afstand veel
minder tot helemaal niet van belang. Het gaat hier dan ook om voornamelijk
handels- of catalogusprodukten die uit voorraad te leveren zijn door de groot-
handel. De verwerving van deze goederen is relatief makkelijk en snel te
realiseren, omdat alternatieve leveranciers relatief makkelijk te vinden zijn,
terwijl de kwaliteitsverschillen per toeleverancier voor deze produkten uiterst
gering zijn. De nadruk ligt bij deze produkten dus minder op de kwaliteit van het
produkt als wel op de prijs en de snelheid van levering.
De ontwikkeling van de rol van uitbesteding en toelevering voor deze uitbe-
steder in de toekomst is afhankelijk van de flexibiliteit en de kwaliteit in de
produktie van de toeleveranciers. In dit licht valt te constateren dat wat betreft
het bedrijf de toelevering zoveel mogelijk zal toenemen, afhankelijk van de
eigen performance van de toeleveranciers. De verhouding van de eigen
activiteiten in relatie tot de toegeleverde produkten kan dan in principe oplopen
tot 50/50. In de strategische ’make-or-buy’-beslissing speelden de afgelopen
jaren twee centrale argumenten een grote rol ten gunste van uitbesteding,
namelijk ten eerste onderdelen die aan een snelle vernieuwing onderhevig
waren en ten tweede componenten die hoge investeringen vergden ten aanzien
van de produktie dan wel de ontwikkeling ervan. Beide argumenten vloeiden
voort uit het feit dat dit soort activiteiten teveel aandacht -tijd en geld- kosten in
verhouding tot het relatieve strategisch belang van de activiteit voor het bedrijf.
Plusminus vijf jaar geleden is een start gemaakt met de implementatie van
deze twee criteria in de uitbestedingspraktijk. Voor de komende vijf jaar wordt
een continuering van dit beleid verwacht, met de aantekening dat in deze
periode wordt verwacht zoveel mogelijk zaken uit te besteden die milieuvervui-
ling en chemisch afval met zich mee brengen. Dit is ten gevolge van een
steeds stringentere overheidsdruk door middel van wetgeving op het gebied van
vervuiling. De uitbesteder wil dit soort zaken zoveel mogelijk verre van de eigen
activiteiten houden, aangezien dit een toenemende tijds- en financiële inves-
tering zal vergen die ongunstig zal uitwerken op de kosten/baten balans. Een
gespecialiseerde toeleverancier kan hierop veel efficiënter inspelen, zodat
uitbesteding vanzelf ook gunstiger zal uitvallen.

Toelevering

Van de belangrijkste criteria waarop de toeleveranciers worden beoordeeld en
geselecteerd komt de financiële stabiliteit op de eerste plaats; dit is de belang-
rijkste voorwaarde om met een toeleverancier in zee te gaan. Als tweede komt
de kwaliteit van het produkt, terwijl als derde reden de leveringsbetrouwbaar-
heid van de toeleverancier wordt genoemd. Service en flexibiliteit komen op de
vierde respectievelijk vijfde plaats. Daarna komen vervolgens prijs, kostenbe-
sparing en efficiency. Pas als laatste argument ter beoordeling van toeleveran-
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ciers komt de afstand tot het eigen bedrijf. Door het bedrijf wordt continu de
vinger aan de pols van de toeleverancier gehouden door uitvoering van een
’vendorrating’ programma, waarin drie criteria een rol spelen, namelijk techni-
sche kwaliteit, geleverd aantal en levertijd. Worden er bij een levering onge-
rechtigheden geconstateerd dan wordt er direct contact opgenomen met de
toeleverancier om de zaak op te helderen en te overleggen hoe dit in de
toekomst kan worden voorkomen. Een voordeel van de interne leveringen uit
de VS is dat hierbij de vendorrating geheel achterwege kan blijven doordat hier
dezelfde criteria worden nagestreefd als bij de uitbesteder. Hierdoor kan veel
administratieve rompslomp en overleg achterwege blijven waardoor de proble-
men die de afstand eventueel met zich mee zou brengen grotendeels worden
geminimaliseerd.

Bij de uitbesteder zal voortdurend gestreefd worden naar hechtere samenwer-
king met afnemers en toeleveranciers door meer betrokkenheid in vooral de
ontwikkelingsfase van zowel het eindprodukt als de toe te leveren componen-
ten. Dit zal leiden tot een intensiever contact tussen toeleverancier en uitbeste-
der en tussen uitbesteder en afnemer. In deze ontwikkelingen is de afstand
toeleverancier-uitbesteder van ondergeschikt belang. Veelvuldig komt het voor
dat in de geschetste situaties de VS dichterbij ligt dan bijvoorbeeld Groningen
of Amsterdam. Dit is in niet onbelangrijke mate te danken aan het feit dat het
bedrijf onderdeel is van een groot concern uit de VS. Door deze verstrengeling
in een groter geheel worden veel componenten binnen de onderneming inge-
kocht. Dit heeft als groot voordeel dat men binnen de onderneming met
dezelfde kwaliteitsnormen en standaarden werkt, zodat onderlinge leveringen
ook al komen ze uit de VS een gunstiger prijs tot gevolg heeft dan wanneer
dezelfde produkten zouden worden ingekocht bij een onafhankelijke leverancier,
ook al zou deze bij wijze van spreken om de hoek zitten, bijvoorbeeld in de
eigen vestigingsplaats. Een additionele reden voor deze situatie is, dat tegen-
woordig voor de communicatie met de toeleverancier en het transport van het
produkt zodanige faciliteiten ter beschikking staan dat hierdoor de eventuele
negatieve invloed van afstand totaal teniet wordt gedaan.
De hierboven geschetste situatie heeft echter alleen betrekking op de zoge-
noemde ’main-suppliers’, dat wil zeggen die toeleveranciers waarmee de
uitbesteder nauw en intensief betrokken is en die produkten toeleveren die van
relatief grote waarde zijn voor zowel de toeleverancier als de uitbesteder, zowel
financieel als functioneel. Bij de zogenoemde ’jobbers’ speelt de afstand wel
degelijk een rol, zowel in het geval van standaard als specialistische uitbeste-
ding. Het gaat dan wel om incidentele uitbesteding van produkten en bewer-
kingen, waarvoor vaak ad hoc oplossingen moeten worden gevonden en
waartoe in principe meerdere toeleveranciers in staat zijn. Hierbij speelt
persoonlijk overleg en snel persoonlijk contact een grote rol. In het nationale
onderzoek van Leus (1989a,b) is dit ook reeds geconstateerd. In deze gevallen
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loopt men het liefst met het produkt ’onder de arm’ naar de toeleverancier voor
overleg en advies, service en/of bewerkingen. Bij geen enkele vorm van
uitbesteding echter wordt gestreefd naar een maximum afstand tot de toeleve-
rancier. Met andere woorden afstand tot de toeleverancier speelt geen door-
slaggevende rol in het beleid ten aanzien het contact met de toeleverancier, dit
wordt namelijk bepaald door de prijs en de kwaliteit van de toe te leveren activi-
teit. Als de incidentele mogelijkheid zich echter voordoet dan zal men graag
kiezen voor een toeleverancier die in de directe omgeving gevestigd is. De
relatie tussen afstand en de waarde van het toegeleverd produkt is theoretisch
wel aanwezig, echter in de praktijk zijn er talloze redenen mogelijk die de
werking van deze relatie aantasten, zodat bovenstaande veronderstelling niet
meer dan een hypothetische is die zelden of nooit zonder meer op gaat. De
uitbesteder noemt daarbij als voorbeeld het geval dat voor de toelevering van
een bepaald component in zee is gegaan met een Hongaarse toeleverancier,
terwijl op zich waarschijnlijk wel degelijk een Nederlandse toeleveranciers in
staat zou zijn een dergelijk component te leveren. De voornaamste reden voor
dit Hongaarse contact was dat het inkopen bij deze Hongaarse toeleverancier
als voorwaarde werd gesteld om verkopen te mogen realiseren op de Hongaar-
se markt. Dit was dus min of meer een strategisch contact voor het bedrijf dat
haar in staat stelde haar afzet in het voormalig Oostblok te vergroten. Naast
deze initiële reden van contact was het ook wel degelijk zo dat de Hongaarse
toeleverancier in kwestie goed voldeed aan de door de uitbesteder gestelde
eisen wat betreft kwaliteitsniveau en prijs. Een andere praktische -meer
structurele- reden die de theoretische relatie tussen afstand en waarde van het
toegeleverd goed tot een hypothetische maken is dat voor veel componenten
gebruik wordt gemaakt van interne toeleveranties binnen het moederconcern.
Om eerder genoemde redenen als overeenkomsten van kwaliteits- en efficien-
cynormen en lage prijzen door een lage berekende winstmarge hebben deze
interne leveranties de voorkeur boven alle andere.
Figuur 4.15 geeft een relatie weer waarbij de waarde van het toegeleverde
produkt en het belang van afstand tussen toeleverancier en uitbesteder met
elkaar in verband worden gebracht.

Figuur 4.15 De relatie tussen het belang van afstand tussen toeleverancier en uitbesteder en de
waarde van het toegeleverde produkt

Bron: Glas (1993, p.40)

Bij de betreffende uitbesteder is de situatie als volgt. De werking van afstand
ten aanzien van het contact tussen toeleverancier en uitbesteder is onlosma-
kelijk verbonden met de achtergrond -organisatie- van het bedrijf. De plaats van
de vestiging (centraal Nederland) in de gehele organisatie van het concern uit
de VS, de aard van het produkt, maar vooral de omstandigheden op het tijdstip
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van beslissing zelf hebben grote invloed op de keuze van de toeleverancier.
Belangrijk gevolg is met name vele onderlinge leveringen binnen het concern
(tussen Europa en de VS vice versa) en vele andere ’deals’ die de afstandslogi-
ca uit figuur 4.15 geheel teniet doen. Wel geldt daarentegen dat als een
bepaald onderdeel of bewerking snel moet worden uitgevoerd, dan wordt het
eerst en het liefst een toeleverancier van (zeer) nabij gezocht om redenen van
snelheid in overleg, advies, service of produktie. Dit is uitsluitend het geval bij
incidentele gevallen waarbij uiterst snel een oplossing voor het gerezen
probleem moet worden gezocht om het produktieprogramma niet in gevaar te
brengen. Moeilijkheden die eventueel voort kunnen vloeien uit de grote afstand
tussen toeleverancier en uitbesteder
worden ondervangen door goede afspraken te maken en sluitende contracten
te ontwerpen met de toeleverancier. Is dit het geval en verloopt het contact
naar ieders tevredenheid dan wordt een dergelijk goed contact het liefst zo lang
mogelijk gecontinueerd, ongeacht het feit dat er andere vergelijkbare potentiële
toeleveranciers in de directe omgeving kunnen zijn gevestigd. Eventuele
leveringsmoeilijkheden als gevolg van afstand zijn erg relatief
geworden. Een ’flexibele’ toeleverancier kan het aantal kilometers en andere
daaruit voortvloeiende transportmoeilijkheden ondervangen door simpelweg
eerder te produceren en te transporteren zodat het produkt alsnog op tijd bij de
uitbesteder is om in haar produktieproces te worden opgenomen. Goede
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samenwerking tussen toeleverancier en uitbesteder en wederzijds vertrouwen
zijn hierbij wel onontbeerlijk. Aangezien het veelal lang duurt voor dit vertrou-
wen is opgebouwd wordt er na totstandkoming van een dergelijke goed
werkbare situatie altijd gestreefd naar zo lang mogelijke continuering van het
contact. De eventuele grotere transportkosten spelen een marginale rol vergele-
ken met de winst die geboekt is met een dergelijke flexibele, efficiënte en hoge
kwaliteit tegen lage prijs leverende toeleverancier. Dit verklaart het feit dat
zonodig moeiteloos in zee wordt gegaan met een Taiwanese of Koreaanse
toeleverancier. Toeleveranciers uit deze regio komen de laatste tijd in de ’pictu-
re’ vanwege de uiterst moderne en efficiënte produktie die erg goedkoop is
vergeleken met de Europese toeleveranciers. Dit is waarschijnlijk in veel
gevallen nog steeds te wijten aan de zeer lage loonkosten die aldaar worden
gerealiseerd.

Regionale complexen

Regionale complexen van toeleveranciers en uitbesteders worden door de
bewuste uitbesteder wel voordelig geacht, voornamelijk in verband met de
flexibiliteitsvoordelen die een dergelijke situatie met zich mee zou brengen. In
de huidige omstandigheden is het echter onmogelijk te realiseren en het zal ook
in de toekomst een utopie blijven. Aangezien echter de huidige manier van
werken uiterst efficiënt is, is de noodzaak te streven naar een dergelijke situatie
niet aan de orde. Bij het bedrijf zijn ook geen voorbeelden bekend van dergelij-
ke situaties bij andere bedrijven.

Toekomstige ontwikkelingen

Als gevolg van de strategische keus van het bedrijf om de kernactiviteiten te
beperken tot de activiteiten die te maken hebben met het ’hart van de doorstro-
mingsmeter’ en met de specialistische know-how en produktie van het produkt,
waardoor alle randactiviteiten zoveel mogelijk worden uitbesteed ziet het bedrijf
de komende jaren vooral de standaard toelevering toenemen. De ruimtelijke
gevolgen die hierdoor zullen ontstaan zullen naar verwachting de vorm gaan
aannemen van een sterke toename van de toelevering uit Taiwan en Korea.
Reden hiervoor is dat de efficiëntie, kwaliteit en prijs van de produktie aldaar de
grote afstand geheel teniet doet. In tegenstelling tot de initiële verwachting
neemt dus de afstand tot de toeleverancier nogal toe bij een toename van de
standaard toeleveringen. De voordelige prijs/kwaliteitsverhouding die door
toeleveranciers uit het Verre Oosten wordt gerealiseerd is hier voor een
belangrijk gedeelte debet aan. Deze situatie roept vraagtekens op bij het
theoretisch model van Kok, beschreven in hoofdstuk 2.
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4.5.2 Produkt-marktcombinatie scheepsbouw

Achtergrond van de uitbesteder

De uitbesteder met deze pmc is een zelfstandige onderneming met één
vestiging. Het aantal medewerkers bedroeg in 1990 390, exclusief ingeleend
personeel ter grootte van 65 personen. Het aantal medewerkers is tussen 1980
en 1990 nauwelijks veranderd en weerspiegelt de hoeveelheid werk (scheeps-
projekten) per jaar. De omzet in 1990 bedroeg 117 miljoen gulden, enkel en
alleen uit scheepsbouwaktiviteiten. Het bedrijf heeft hiernaast geen andere
activiteiten. De produkt-portfolio bestaat dus alleen maar uit schepen in allerlei
soorten en maten. Ten opzichte van de andere uitbesteders is deze scheeps-
werf een uitzondering wat betreft organisatie van de produktie. Er vindt namelijk
geen serieproduktie plaats, maar er wordt uitsluitend projectmatig gewerkt; het
kan voorkomen dat het bedrijf in een jaar maar één project om handen heeft.
Een dergelijke situatie levert een sterke discontinuïteit in de toeleveringsrelaties
op, doordat in een jaar vaak maar één levering per toeleverancier plaatsvindt.

Strategisch plan

Voor het bedrijf zijn in het strategisch plan voor de komende jaren de volgende
kernpunten geformuleerd:

Verbetering van de efficiency;
Automatisering van (delen) van de produktie;
Produktieverhoging en verbetering;
Investeringen in onderwijs en opleidingen (eigen kweek).

Bij de uitbesteder speelt de trend om zoveel mogelijk bedrijfseigen activiteiten
te internaliseren om zoveel mogelijk diensten aan te kunnen bieden. Reden
voor deze strategische keuze is ten eerste de belangrijkste kennis hiervan in
eigen huis te houden en ten tweede zoveel mogelijk toegevoegde waarde zelf
te produceren, aangezien nu de verhouding zelf doen/inkoop op ongeveer
30/60% ligt. Door kennis in huis te houden en zelfs extra activiteiten en kennis
in huis te halen verklein je afhankelijkheid van de buitenwereld en versterk je
ook je onderhandelingspositie ten opzichte van de toeleveranciers en de
afnemers (reders). De laatste jaren zijn met name de hydrauliek en de elektra
volledig geïnternaliseerd. Daarmee is ook de volledige actuele kennis op deze
gebieden in huis gehaald. Deze ontwikkeling verloopt haaks op de algemene
trend waarbij juist een beperking van de kernactiviteiten door herdefiniëring van
het strategisch beleid de kern vormt. Dit gaat in het algemeen samen met een
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verbreding van het pakket van uitbestede activiteiten en een bevordering van
het zogenoemde co-makership.
Bij deze uitbesteder is het realiseren van co-makership nagenoeg onmogelijk
door het ontbreken van continuïteit in de toeleveringsrelaties. Dit laatste is weer
het gevolg van het projectmatige karakter van het werk bij het bedrijf. Op het
moment is alleen het schilderwerk dat uitgevoerd wordt voor de betreffende
uitbesteder op te vatten als co-makership. Hiervoor is in zee gegaan met één
toeleverancier die al het schilderwerk verzorgt dat bij de werkzaamheden op de
werf moet gebeuren. In de context van deze werf-werkzaamheden moet het
schilderwerk dan ook worden opgevat als een specialistische activiteit. Datgene
wat het bedrijf laat toeleveren bestaat uit handwerk en uitvoering/implemente-
ring van eigen expertise. Daarnaast wordt ook zoveel mogelijk het zogenoemde
niet-bedrijfseigen werk uitbesteed. Dit bestaat uit veelal specialistische maar
ook standaard activiteiten die niet tot de eigen expertise behoren. Hieronder
valt bijvoorbeeld design en bouw van de scheepsmotor en ontwerp en bouw
van de schroef. De inhoud van het aldus omschreven strategisch plan is in
1987 gedefinieerd en geldt zeker tot en met 1994. In de periode voor 1987 is
van 1983-1987 veel tijd besteed aan het opruimen van de ’ravage’ van het
tijdperk waarin de werf deel uitmaakte van een groter concern. In die tijd werd
veel van de engineering uitbesteed (met name ook elektra en hydrauliek).
Vanaf 1987 zijn deze activiteiten weer binnengehaald. Op dit moment is het
maximum aan activiteiten in huis, dat wil zeggen dat het bedrijf meent alle door
haar als kernactiviteiten gedefinieerde activiteiten nu in huis te hebben.

Uitbesteding

De waarde van de totale inkoop in 1990 bedroeg 54,9 miljoen gulden. Hierbij
moet worden opgemerkt dat de inkoop voor deze scheepswerf puur projekt-
gebonden is en dus jaarlijks sterk kan fluctueren. Dit maakt deze scheepswerf
een heel apart geval in het rijtje van de vijf geselecteerde uitbesteders uit het
onderzoek. De waarde van de inkoop was relatief laag in vergelijking met de
voorgaande jaren. De waarde van het uitbestede werk was in 1990 9,2 miljoen
gulden. Door het bedrijf wordt als uitbesteding opgevat alle bedrijfseigen werk
wat door tekort aan capaciteit wordt uitbesteed. Eigenlijk alleen maar capaci-
teitsuitbesteding dus. Daar tegenover staat dat onder toelevering wordt ver-
staan alleen specialistische uitbesteding van niet-bedrijfseigen werk. Bij de
toelevering wordt gestreefd naar co-makership (nauwe binding, ’early involve-
ment’, ’quality control’, ’financial audit’ enz.). In de situatie bij deze uitbesteder
is het schilderwerk een volmaakt voorbeeld van een co-maker waarmee een
continue relatie is opgebouwd. Dit is echter bij de meeste activiteiten onmogelijk
doordat het projectmatige karakter van het werk een werkbare continue
leveringsrelatie onmogelijk maakt.
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Ten aanzien van toeleveranciers is sprake van een krimpende markt (steeds
minder aanbieders) door de teloorgang van de scheepsbouwindustrie in de
jaren zeventig en tachtig. De uitbesteder is steeds kritischer geworden ten
aanzien van toeleveranciers en het bedrijf probeert een eventuele afhankelijk-
heid van een klein aantal marktbepalende toeleveranciers zoveel mogelijk te
beperken door ten eerste de internalisering van expertise en ten tweede het
bevorderen van de samenwerking. Het niveau van toelevering aangeduid met
het aandeel ervan in de toegevoegde waarde zal ongeveer op het huidige
niveau blijven steken, ongeveer 60%. Dit is ook wel noodzakelijk doordat hierop
het meeste wordt verdiend, aangezien de selectie van toeleveranciers voor een
groot deel berust op een ordinaire prijsjacht.
Wordt gekeken naar de onderverdeling van de uitbesteding in produktcatego-
rieën dan wordt deze onderverdeling voor dit bedrijf aangepast aan een voor de
scheepswerf gebruikelijke driedeling in goederen nodig voor de produktie van
een schip. De strategische goederen komen nu overeen met de categorie
bestemde goederen. Deze goederen worden per schip (ontwerp) gedefinieerd
en per stuk ingehaald (niet bedrijfseigen werk). Ten tweede is er een categorie
stuklijstgoederen die voortvloeit uit de eerste categorie en die overeenkomt met
de categorie ’hefboom’produkten (bedrijfseigen werk). Als laatste hanteert de
werf een categorie vrije voorraad. Deze categorie komt overeen met de
normale produkten uit de indeling uit hoofdstuk 2. Het gaat dan om zogenoem-
de catalogusprodukten als bijvoorbeeld bouten en moeren die zonder meer
worden bijbesteld als de voorraad dreigt uitgeput te raken. De in hoofdstuk 2
genoemde categorie ’knelpunt’produkten kunnen niet ondergebracht worden in
een voor de scheepswerf herkenbare categorie en komt dus te vervallen. De
aard van de uitbestedingen in de categorie bestemde goederen (uitbestedingen
van strategische produkten) kan worden onderverdeeld in vijf verschillende
activiteiten, namelijk schilderwerk, isolatiewerk, scheepsvloeren, elektrische
installatie en hydraulische installatie. De totale waarde van deze uitbestedingen
is 7,2 miljoen gulden. Al deze niet-bedrijfseigen activiteiten werden ooit zelf
gedaan. Wel is het zo dat de uitbesteder van plan is de elektrische installatie
helemaal te internaliseren, aangezien men denkt daarvoor voldoende kennis en
capaciteit in huis te hebben. Op dit moment wordt al een klein gedeelte weer
zelf gedaan. De categorie ’stuklijstgoederen’ (’hefboom’produkten) is onder te
verdelen in sektiebouw en tekenwerk. Van deze (bedrijfseigen) activiteiten werd
sektiebouw wel eerst zelf gedaan. De reden voor uitbesteding van beide
activiteiten is capaciteitsgebrek. De waarde van deze uitbestedingen is 2
miljoen gulden. De rest valt onder de categorie ’normale’ produkten (catalo-
gusprodukten vanzelfsprekend vallend onder inkoop en niet onder uitbesteding).
In de afgelopen tien jaar hebben twee argumenten de ’make or buy’- beslissing
gedomineerd ten gunste van de inkoop: die produkten die het bedrijf zelf niet
kan maken of wat te duur is om zelf te doen wordt uitbesteed. Het punt waar
deze beslissing vanaf hangt is de prijs. Opmerkelijk uitzondering hierop is het
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feit dat het bedrijf nog steeds een eigen timmerwerf heeft. Dit is voornamelijk
een gevolg van sentimenten en tradities die het verleden overleefd hebben.
Deze timmerwerf kan allang niet meer uit en zal dientengevolge de komende
jaren worden afgebouwd. De mogelijkheid om activiteiten zelf te kunnen
uitvoeren is een goed argument in de onderhandelingspositie ten opzichte van
toeleveranciers. Het gevolg hiervan is veelal een lagere prijsstelling en hogere
kwaliteit. Bovenstaande redenering ten aanzien van de ’make or buy’- beslis-
sing zal zich de komende jaren onverminderd voortzetten. Naar de opvatting
van de uitbesteder zijn ’main-suppliers’ wel bedrijven die een of meerdere
hoofdcomponenten leveren die het bedrijf zelf niet kan maken, maar het zijn in
tegenstelling tot de algemene opvatting geen vaste leveranciers, zelfs niet voor
zeer essentiële produkten als staal en motoren. Hiervoor zijn de volgende
redenen aan te wijzen:

de invloed van de reder;
het projectmatige karakter van het werk (vaak wel langdurige, maar ook
eenmalige projecten); daarbij verschillen de projecten nogal in soort en
karakter, waardoor telkens andere toeleveranciers nodig zijn;
het tijdsverschil tussen de verschillende projecten en de dynamiek op de
toeleverings- en uitbestedingsmarkt; dit kan tot gevolg hebben dat de
situatie op de toeleveringsmarkt nogal is veranderd ten opzichte van de
situatie bij het vorige project; daarnaast kunnen ook de eisen gesteld aan
het produkt van de uitbesteder zodanig zijn veranderd wat betreft prijs of
specificaties dat de vorige toeleverancier hier niet meer aan voldoet;
het ontbreken van continuïteit in de leveringen is debet aan de afwezig-
heid van een continue goederenstroom waardoor in samenhang met de
vorige drie punten vaste leveranciers niet aan de orde zijn.

Ten aanzien van de invloed van de reder (afnemer van het produkt) kan
worden opgemerkt dat de reder een groeiende invloed heeft op de handelwijze
van het bedrijf waardoor de vrijheid in handelen van de bewuste uitbesteder
met betrekking tot de keuze van de toeleveranciers soms erg wordt beperkt. Dit
kan zelfs zover gaan dat de reder per contract vaststelt uit welke onderdelen
het schip moet worden opgebouwd (compleet met specificaties) en van welke
toeleveranciers het bedrijf gebruik moet maken voor de aankoop van deze
onderdelen. Als uiterste geval is het weleens gebeurd dat de reder zelfs de
prijsstelling van de ingekochte onderdelen bepaalde en tezamen met de te
kiezen toeleveranciers vastlegde in een lijst. Als deze (in principe) vertrouwe-
lijke lijst van de reder uitlekt naar de toeleveranciers dan is de positie van de
uitbesteder wel heel hachelijk: de toeleverancier kan dan elke prijs vragen die
hij wil. Deze situatie legt natuurlijk een additionele bom onder het streven naar
co-makership. De genoemde positie van de reder heeft vanzelfsprekend tot
gevolg dat -mocht het bedrijf dat willen- de lokatie van de toeleverancier wordt
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bepaald door de reder. Voor de bewuste uitbesteder echter is de lokatie van de
toeleverancier dermate onbelangrijk dat dit nooit en te nimmer serieus wordt
overwogen bij de selectie van toeleveranciers. Gevraagd naar de voordelen van
uitbesteding voor het bedrijf werd ten eerste genoemd de grotere deskundig-
heid van toeleveranciers in bepaalde gevallen, ten tweede het capaciteitsvoor-
deel voor de uitbesteder en ten derde het prijsvoordeel van het produkt. Als
nadelen werden genoemd het verlies van invloed op de kwaliteit en de levertijd
van het produkt. Daarnaast werd het niet (optimaal) overeenkomen van de ge-
hanteerde standaarden als een probleem ervaren. Dit is geen probleem bij de
co-makershiprelatie, maar hiervan heeft het bedrijf er maar één (schilderwerk).
Als laatste werd opgemerkt dat bij het geval dat de toeleverancier marktleider
was voor een bepaald produkt, de uitbesteder overgeleverd was aan de
prijsstelling van deze toeleverancier. Als mogelijke oplossing voor de genoemde
nadelen wordt gezien ten eerste de openstelling van de grenzen in Europa, wat
verruiming van het blikveld naar over de grenzen nog makkelijker maakt dan
nu. Verruiming van het blikveld wordt tegelijkertijd afgedwongen door de steeds
smaller wordende toeleveranciers-infrastructuur in Nederland. Er zijn met
andere woorden steeds minder toeleveranciers in Nederland die nog volledig
produceren voor de scheepsbouw, wat weer een gevolg is van de neergang
van de scheepsbouw in de jaren zeventig. Hierdoor verdwijnt een stuk specia-
lisme bij de toeleveranciers en groeit de afhankelijkheid van de werf ten
aanzien van een gering aantal overgebleven toeleveranciers. Als tweede
oplossing voor de genoemde nadelen wordt gezien de verscherping van de
eisen ten aanzien van de toeleveranciers. Gedoeld wordt hierbij op een
scherpere kwaliteitscontrole, strengere ’financial audit’ etc. vooraf aan de
selectie van de toeleverancier.

Toelevering

In het algemeen zijn bij de beoordeling van toeleveranciers een aantal criteria
van belang, namelijk kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, prijs, levertijd, flexibili-
teit en conformiteit met het bestek. Van minder belang zijn de service, financi-
ele stabiliteit, kostenbesparing en efficiency en de afstand tot de uitbesteder.
Volgens de uitbesteder is afstand binnen Nederland niet van belang, daarbuiten
gaat het een grotere rol spelen. De persoonlijke relatie met de toeleverancier
en de transportkosten worden onbelangrijk geacht. De transportkosten zijn
veelal ondergeschikt aan de waarde van het toegeleverde goed. Voorafgaand
aan de jaren zeventig werd bij selectie van toeleveranciers voornamelijk
rekening gehouden met de prijs, terwijl betrouwbaarheid op de tweede plaats
kwam. Doordat de jaren daarna de scheepsbouw in Nederland en de rest van
West-Europa in de problemen kwam vond er langzaam maar zeker een
omkering plaats in de prioriteit ten aanzien van de selectiecriteria. Dit betekent
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dat in de selectie van toeleveranciers betrouwbaarheid op de eerste plaats
kwam, voor prijs. Deze situatie is tot de dag van vandaag alleen maar versterkt.
De nadruk ligt nu op kwaliteit van het produkt, nagestreefd door een strak
’quality-system’ en een strenge leveranciersbeoordeling. Er is zelfs een lijst
aangelegd met toeleveranciers waar de uitbesteder in het verleden slechte
ervaringen heeft gehad. Deze toeleveranciers worden gemeden bij verdere
selectie in de toekomst. Deze handelwijze wordt aan de ene kant aangezwen-
geld door de invloed van de afnemer (de reder), maar is voor een groot deel
ook gevolg van ontwikkelingen bij de uitbesteder zelf. Een belangrijk voorbeeld
hiervan is de ontwikkeling bij het bedrijf in de richting van de zogenoemde
module-bouw. Deze produktiemethode is gericht op strakke schematische
afbouw van een schip waarbij zeer systematisch wordt gewerkt, in tegenstelling
tot vroeger toen er van alles door elkaar werd afgebouwd zonder dat er enige
lijn zat in de werkzaamheden. De huidige produktie wijze werkt sneller en effici-
enter. Hierbij is het van groot belang dat het bedrijf kan vertrouwen op de
kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid van de toeleveranciers, zodat het
produktieschema niet in gevaar komt. Een beperking van het aantal toeleveran-
ciers is bij de uitbesteder niet aan de orde in de huidige situatie, vooral ook
door de nog steeds smaller wordende toeleveringsmarkt in de scheepsbouw.
Uit concurrentie-overwegingen wordt zelfs gestreefd naar een uitbreiding van
het aantal toeleveranciers. Contact met meerdere toeleveranciers versterkt
namelijk de onderhandelingspositie van de uitbesteder ten aanzien van prijson-
derhandelingen, een aspect wat toch erg belangrijk is voor het bedrijf aangezien
toch voor 60% van de produktiewaarde wordt ingekocht, zodat de inkoopsprijs
een belangrijk aandeel in de eindwaarde van het produkt vormt.
De afstand tot de toeleveranciers speelt nagenoeg geen rol van betekenis voor
het bedrijf. Het bedrijf hanteert traditioneel een globale kijk bij de selectie van
toeleveranciers. Europa vormt daarbij het speelterrein voor de uitbesteder,
hierbinnen is er geen verschil tussen toelevering vanuit IJmuiden of toelevering
vanuit bijvoorbeeld Barcelona. Bij genormaliseerde produkten is de afstand
afhankelijk van het prijsverschil dat door de verschillende toeleveranciers wordt
gehanteerd. Bij specialistische produkten is het bedrijf gebonden aan de
vestigingsplaats van de toeleverancier door het geringe voorkomen van dit
soort toeleveranciers. Hierbij is selectie van de toeleverancier afhankelijk van
het voldoen van de toeleverancier aan eisen gesteld door de uitbesteder ten
aanzien van de specificaties van het produkt. Al naar gelang de essentie van
het toe te leveren goed speelt ook het service-netwerk van de toeleverancier
een grote rol. Bij een uiterst essentieel en specialistisch produkt is deze rol
uiteraard groter dan bij een produkt waarbij deze aspecten minder op de
voorgrond staan. Daarbij geldt echter eveneens dat de toeleverancier net zo
goed aan de rand van Europa kan zitten dan vlakbij de eigen vestiging. Kortom,
afstand speelt geen rol, verkrijgbaarheid en prijs zijn het belangrijkst. Gevolg
hiervan is dat er nagenoeg geen maximum afstand tot de toeleverancier wordt
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nagestreefd door de uitbesteder. Wel moet worden opgemerkt dat bij leveringen
van buiten Europa de organisatie van een bedrijf en de cultuur daarbinnen
soms problemen op kan leveren. Deze ongemakken worden echter geaccep-
teerd als de prijs van het goed en andere aspecten te maken met het produkt
en de levering ervan deze ongemakken overschaduwen. Nederland speelt in
ieder geval geen speciale rol bij toelevering. De verschraling van de toeleve-
ringsindustrie is hier voor een belangrijk deel debet aan. Voor de uitbesteder is
Rotterdam bijvoorbeeld voornamelijk nog erg belangrijk doordat in deze stad
vele reders zijn gevestigd.
Ten aanzien van het schema in figuur 4.15 waarin een relatie wordt gelegd
tussen de -financiële en strategische- waarde van het toegeleverd goed en het
belang van afstand tot de toeleverancier wordt opgemerkt dat er wel degelijk
een relatie bestaat. Deze relatie wordt gevormd door het feit dat bij een
toename van de essentie van een goed het belang van de afstand afneemt. De
invloed van de afstand tot de toeleverancier beperkt zich tot de kosten van het
fysieke transport van het produkt en het verschil in reiskosten van en naar
toeleveranciers. Deze kosten zijn echter marginaal ten opzichte van zowel
eenvoudige als specialistische produkten. Voor wat betreft de ontwikkeling van
de soorten toelevering -standaard of specialistisch- in de toekomst wordt voor
het bedrijf eenzelfde situatie verwacht als momenteel het geval is. Op het
moment spelen standaard leveringen een zeer marginale rol, aangezien deze
maximaal 5% van de totale leveringen uitmaken. Bedoeld worden dan de niet-
projectmatige leveringen, zoals bouten en moeren. Deze leveringen zijn maar
van geringe waarde voor het produktieproces van de uitbesteder. Alleen bij dit
soort marginale leveringen wordt gestreefd naar leveranciers ’om de hoek’.
Echter hierbij kan niet meer gesproken worden van toeleveranciers, maar van
gewone winkels of in het uiterste geval groothandels. Bij dit soort aankopen
wordt wel bewust gestreefd naar leveringen binnen Nederland. Alle overige
leveringen (95%) zijn specialistische, projectgebonden leveringen. Daarbij speelt
afstand absoluut geen rol door de geringe aanwezigheid van dergelijke leveran-
ciers en doordat prijs en betrouwbaarheid van de toeleverancier veruit de
belangrijkste criteria zijn. Ook voor het transport speelt de afstand geen rol. Dit
komt doordat de leveringen bijna alle eenmalig zijn waardoor een continue
goederenstroom ontbreekt. In een dergelijke situatie zijn de transportkosten een
marginaal aspect in de relatie toeleverancier-uitbesteder.

Regionale complexen

Regionale complexen van toeleveranciers en uitbesteders kunnen op zich wel
voordelig zijn maar zijn niet te verwezenlijken. Een voordeel hiervan zou zijn de
snelle persoonlijke onderlinge bereikbaarheid; een nadeel echter zou zijn dat
doordat de toeleveranciers ook erg dicht bij elkaar zouden zitten er de mogelijk-
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heid zou ontstaan tot de regeling van prijsafspraken tussen toeleveranciers
onderling. Dit zou dus eigenlijk een zeer nadelige situatie zijn voor het bedrijf.
Er is daarentegen wel een dergelijke situatie bekend bij het bedrijf, en dat
betreft het scheepswervencomplex in het noorden van het land (Friesland en
Groningen). In deze situatie liggen veel toeleveranciers binnen een straal van
100 km van de uitbesteder. Dit complex handelt echter op een heel andere
manier dan dit bedrijf doordat het hier 1 concern betreft waarvan de onderlinge
bedrijven verplicht zijn tot onderlinge leveringen. Daarbij gaat men er uit van
een ’thuismarkt’. In de ogen van de bewuste uitbesteder een zeer beperkte
zienswijze. Het bedrijf heeft als uitbesteder wel eens contact gezocht met daar
aanwezige toeleveranciers maar daar is nooit enthousiast op gereageerd. Dit
heeft waarschijnlijk te maken met de historisch gegroeide situatie in Nederland
waarbij altijd veel onderlinge concurrentie heeft geleefd tussen de verschillende
regio’s onderling. Deze zienswijze zou het gevolg zijn van het feit dat de
Noordelijke werven en toeleveranciers het betreffende bedrijf als ex-onderdeel
van een welbekende concurrent het licht in de ogen niet gunnen. Deze tot de
Nederlandse markt beperkte zienswijze is achterhaald en is een bijzonder
slechte uitgangspositie tegenover de groeiende internationalisering van de
economie. Voor deze uitbesteder geldt dat Europa als regionaal complex wordt
gezien. Op kleinere schaal gezien is het bedrijf eenvoudigweg niet meer in staat
in de eigen toeleveringsbehoeften te voorzien.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de toekomst verwacht het bedrijf een afname van de hoeveelheid structu-
rele uitbestedingen. De redenen hiervoor zijn dat de bij het bedrijf werkende
vakgroepen in toenemende mate ’multi-skill’ zijn met als gevolg een toenemen-
de internalisering van voorheen uitbestede activiteiten. Daarnaast speelt mee
dat men in de toekomst een afname van het produktie volume verwacht. Wat
betreft de capaciteitsuitbestedingen wordt een toename verwacht. De reden
hiervoor is dat er een betere orderportefeuille is, terwijl er grotere schepen
worden gebouwd. Om dezelfde reden wordt een toename van co-makership
verwacht, aangezien dit bij deze uitbesteder een vorm van capaciteitsuitbeste-
ding is.

4.5.3 Produkt-marktcombinatie landbouwwerktuigen

Achtergrond van de uitbesteder

Deze uitbesteder is sinds kort evenals de uitbesteder in de pmc doorstro-
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mingsmeters onderdeel van een bedrijfsorganisatie met meerdere vestigingen
waarvan het hoofdkantoor gevestigd is Nederland. Het gehele concern had in
1990 2500 mensen in dienst, terwijl deze uitbesteder in 1990 75 mensen in
dienst had. De omzet van het bedrijf bedroeg in 1990 23 miljoen gulden. De
betreffende uitbesteder is naast twee andere Nederlandse producenten het
enige bedrijf in Europa dat de markt voor aardappelhandling-apparaten bestrijkt.
Bij het bedrijf heerst weer een compleet andere situatie dan bij de voorgaande
twee uitbesteders. De landbouwwerktuigenbranche is sector gekenmerkt door
sterke fluctuaties. Vandaar dat er in het bedrijf geen strategisch plan bestaat
dat vooruitgrijpt op de ontwikkelingen in de komende vijf jaar. Wel zijn er
éénjarenplannen die elk jaar weer worden aangepast aan de heersende
situatie.

Strategisch plan

De producent van landbouwwerktuigen heeft een integrale bedrijfsstructuur, dat
wil zeggen dat het bedrijf de ontwikkeling, produktie en distributie verzorgt voor
de geproduceerde werktuigen. De basisactiviteit voor het bedrijf bestaat uit de
produktie van werktuigen voor de totale opslaglijn (’handling’) van aardappels.
Deze als kernactiviteiten op te vatten werkzaamheden bestaan uit het ontwikke-
len, produceren en distribueren van de volgende produkten:

stortbunkers (6 uitvoeringen);
telescopische transportband;
boxenvullers (veel elektronica in verwerkt);
kistenvullers (gericht op logistieke proces op de boerderij).

Twee jaar geleden is de strategische keuze gemaakt om de activiteiten te
beperken tot ’aardappelhandling’ apparaten. Daarvoor werd ook apparatuur
voor de weidebouw geproduceerd. Deze activiteiten zijn twee jaar geleden
geschrapt met als reden dat het bedrijf haar activiteiten door middel van
specialisatie wilde beperken om zodoende in de aardappelhandling de beste te
worden. Als achterliggende redenen voor deze ontwikkeling spelen mee
bijvoorbeeld dat in Nederland er een verschuiving plaatsvond in de markt van
consumptie-artikelen naar pootgoed. Daarbij kwam dat de politiek van de EG
weinig positief werkte ten aanzien van de markt voor landbouwwerktuigen. Een
belangrijk gevolg van dit alles is dat de markt onzekerder en gedifferentieerder
is geworden, terwijl het boerenbestand is gehalveerd. De strategie van vroeger
was dat verkocht werd wat gemaakt werd, terwijl nu het omgekeerde het geval
is, namelijk dat gemaakt wordt wat verkocht is. Deze strategie wordt niet geacht
te veranderen de komende jaren.
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Uitbesteding

Het gevolg van dit alles ten aanzien van toelevering en uitbesteding voor het
bedrijf kan met de volgende cijfers beschreven worden. Van de omzet van de
uitbesteder (25 miljoen gulden jaarlijks) wordt vijfentwintig procent ingekocht.
Deze inkoop is opgebouwd uit een segment handelsartikelen en een (zeer
miniem) segment toelevering. Het eerste segment is onderverdeeld in ten
eerste ruw staal (4 tot 4,5 miljoen), ten tweede handelsartikelen als bouten en
moeren, maar ook bijvoorbeeld elektromotoren. Het segment toelevering (uit-
besteed werk naar specificatie van de uitbesteder) is eigenlijk maar een zeer
miniem onderdeel in de produktiewaarde van het bedrijf. Als voorbeeld valt het
plaatwerk te noemen. Dit is een strategische activiteit (Van Weele 1988) die
vanouds wordt uitbesteed. De reden daarvoor is dat men daar zelf geen
machines voor in huis heeft en er ook niet in wil investeren aangezien de
bezettingsgraad te laag zou zijn om de machines rendabel te laten functione-
ren, wat zou resulteren in een te hoge kostprijs. Het draaiwerk is vaak een
knelpunt in de produktie (knelpuntprodukt). Men heeft hiervoor zelf echter geen
machines in huis. Net als bij het plaatwerk is ook hier uitbesteden goedkoper.
Dit soort werkzaamheden wordt bij dit bedrijf absoluut niet uitgevoerd en in
totaal bedraagt dit nog geen vijf ton per jaar. Daarnaast is een deel van de
uitbesteding ook seizoensgebonden.

Voor de categorie ’hefboom’- en normale produkten zijn bij deze uitbesteder
geen voorbeelden aan te dragen.
In de ’make-or-buy’-beslissing speelt de kostprijs een centrale rol. Een belang-
rijk deel van de capaciteit moet echter in eigen handen blijven. De reden
daarvoor is dat de eis gesteld door de markt ten aanzien van het totaalprodukt
wordt meegenomen in de ontwikkeling van het produkt. Het bedrijf houdt daarbij
rekening met alle eisen wat betreft werking van het produkt, vervoer van het
produkt naar de klant en verder de totale ’handling’ van het produkt. De
toeleveranciers zijn gespecialiseerd in onderdelen, de uitbesteder is gespeciali-
seerd in het gehele ontwerp van een landbouwmachine. Dus het integrale
ontwerp moet in handen blijven van de uitbesteder. Hierbij geldt wel dat je
dingen die je zelf niet kunt of wilt doen moet uitbesteden. Dit geldt dus niet voor
dingen die te maken hebben met de essentie van het produkt (-ontwerp).
Produktie en verkoop kun je voor een groot deel uitbesteden maar een deel blijf
je zelf doen om voeling te blijven houden met het produkt en de ontwikkeling
daarin (gestuurd door de markt) wat betreft produktietechnieken en ontwerp-
eigenschappen.
De producent van landbouwwerktuigen streeft in deze opstelling wel naar
zoveel mogelijk synergie met de toeleveranciers in ontwerp en produktie. Dit
streven naar synergie komt overeen met het streven naar een ’integrale
benadering’ met de toeleveranciers. Bedoeld wordt dan dat de leverancier min
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of meer geïnternaliseerd wordt in het produktieproces van de uitbesteder; het
wordt een onderdeel ervan. Daarvoor moet de uitbesteder kunnen rekenen op
de absolute loyaliteit van de toeleverancier. Het contact moet zijn gebaseerd op
wederzijds vertrouwen in elkaars integriteit. Dit wordt bevorderd door een
wederzijdse openheid van zaken door onder andere inzicht in de boeken van
de toeleverancier en regelmatige voorlichting van de uitbesteder naar de
toeleveranciers. Deze situatie is momenteel aan de orde en zal in de toekomst
onveranderd worden nagestreefd zij het in eventueel andere samenstelling van
de toeleveranciers als gevolg van veranderende marktomstandigheden die
nogal fluctueren in deze branch.
Als voordelen van uitbesteding worden voor het bedrijf ten eerste de situatie
van flexibiliteit ten aanzien van de capaciteit genoemd. Daarnaast helpt uitbe-
steding mee een optimalisatie van het investeringsbeleid ten aanzien van de
eigen activiteiten (kernactiviteiten) te realiseren. Succesvolle uitbesteding en
inkoop geeft aan de uitbesteder de handen vrij om hieraan maximale aandacht
te schenken. Naast de genoemde voordelen wordt als belangrijkste nadeel van
uitbesteding genoemd de externe communicatie met de toeleverancier. Doordat
de toeleverancier zich niet in het eigen bedrijf bevindt vindt goed contact en
begrip moeilijker plaats en is ook terugkoppeling van toeleverancier naar de
uitbesteder en andersom moeilijker plaats dan intern binnen het bedrijf.

Toelevering

Ten aanzien van de toeleverancier zal zoveel mogelijk de ’integrale benadering’
worden gehanteerd. Daarbij wordt de toeleverancier geacht in alle aspecten
volledig op het uitbestedende bedrijf te zijn afgestemd en te willen meedenken
over verbeteringen in de ontwikkeling en produktie van het onderdeel dat ze
maken. De wil van de toeleverancier om hierin mee te gaan is bepalend voor
het contact.
De fysieke afstand tussen toeleverancier en uitbesteder heeft hierop structureel
echter geen enkele invloed. Dit wordt aangetoond door het feit dat de uitbeste-
der bijna geen enkele structurele toeleverancier heeft binnen een straal van 100
km van het bedrijf.
Dit heeft echter ook een andere belangrijke oorzaak. Deze heeft veel te maken
met de Friese mentaliteit. Naar de mening van de directeur wordt in de Friese
gemeenten en in de daar aanwezige bedrijven teveel energie aan nutteloze
zaken besteed. Men is druk bezig zichzelf te profileren ten opzichte van elkaar
door middel van het uitgeven van prachtige promotieboekwerken, maar daar
blijft het dan ook bij. Er is in de praktijk geen enkele neiging tot reële samen-
werking. Behalve ten tijde van de elfstedentocht, wanneer men het roerend met
elkaar eens is, is men druk bezig elkaar te bestrijden in plaats van constructief
met elkaar samen te werken. Het gevolg hiervan is dat ook de toeleveranciers
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’niet dezelfde taal’ spreken als de bewuste uitbesteder. Ze komen niet verder
dan het uitbrengen van prachtige kleuren-offertes, waarbij de nadruk ligt op de
prijs van het produkt in plaats van op de inhoud van de samenwerking met de
uitbesteder en wat de toeleverancier daarin al niet kan betekenen voor de
uitbesteder, terwijl de betreffende uitbesteder dit stadium allang gepasseerd is
en een integrale benadering hanteert. Dit wordt echter niet begrepen door de
Friese toeleveranciers. De Friese toeleverancier is ook te weinig flexibel en
gretig om met de producent van landbouwwerktuigen zaken te kunnen en willen
doen. Op zich jammer, aangezien er best een aantal potentiële toeleveranciers
in de omgeving zijn gevestigd.
Daarbij speelt nog een ander zeer belangrijk aspect, namelijk het feit dat een
dichtbij gevestigde toeleverancier erg makkelijk lijkt door de mogelijkheid van
sneller persoonlijk contact, maar dat dit vaak niet het geval hoeft te zijn. De
grotere afstand tot de toeleverancier dwingt tot betere regelingen onderling en
werkt daarom vaak stukken beter dan een contact op kleinere afstand waarin
een zekere vanzelfsprekendheid en luiheid op kan treden.
Om deze diverse redenen wordt dus gekozen voor toeleveranciers elders uit
het land of uit het buitenland. De laatste paar jaar wordt bij de selectie van
toeleveranciers rekening gehouden met drie belangrijke selectiecriteria:

1. kwaliteit van het produkt (algemeen technisch en wat betreft uitvoering
van specificaties);

2. leveringsbetrouwbaarheid; hiermee wordt gedoeld op het feit dat de
toeleverancier geacht wordt ’mee te ondernemen’; de toeleverancier
moet uiterst flexibel willen zijn ten aanzien van de grillige ontwikkelingen
bij de uitbesteder; de toeleverancier groeit met andere woorden mee als
de markt dit veroorlooft, maar slankt ook mee af als dit moet; dit soort
T&U-contacten gaat vrij ver in de eisen ten aanzien van de toeleve-
ranciers; de toeleverancier wordt geïnternaliseerd in het beleid van de
uitbesteder;

3. prijs van het produkt; de uiteindelijke prijs van het produkt wordt eigen-
lijk voor het belangrijkste gedeelte bepaald door het succes van 1. en 2.

Deze criteria zullen de komende jaren nog belangrijker worden. Ook wordt in
zekere mate gestreefd naar beperking van het aantal toeleveranciers. Er wordt
zoveel mogelijk gestreefd naar versterking en continuering van de huidige
goedlopende contacten. Hierbij past een streven naar minder toeleveranciers
omdat op die manier de overzichtelijkheid toeneemt. Ook wordt de flexibiliteit
bevorderd, door het geringere aantal contacten maar tevens betere inhoud
ervan.
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De afstand tot de toeleveranciers (inclusief ’main-suppliers’) speelt een onder-
geschikte rol bij de selectie van toeleveranciers en in de praktijk van de
leveringen en het contact daaromheen. De invloed van afstand beperkt zich tot
niet meer dan de kosten van transport van het toegeleverde goed en de
reiskosten voor overleg en dergelijke. Deze impact is marginaal ten opzichte
van de ’winst’ die geboekt is met een goedlopend contact met een flexibele
toeleverancier. Het belangrijkste is of de toeleverancier kan leveren wat ge-
wenst is op het juiste moment en daarmee alle aspecten die maken dat zoiets
mogelijk wordt. De maximale afstandsgrens die -overigens niet bewust- wordt
gehanteerd ten aanzien van leveranciers ligt binnen Europa. Voor produkten die
volgens uitbesteder-tekening worden geproduceerd door de toeleverancier -de
nauwe definitie van toelevering- wordt wel hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
toeleveranciers uit Nederland. De meeste toeleveranciers zijn gevestigd in
Limburg en Brabant, aangezien zich daar rondom DAF, Volvo en Philips een
complex van toeleveranciers heeft verzameld die werkzaamheden verrichten die
ook voor dit bedrijf van belang zijn. Een dergelijke complexvorming zou als
voordeel kunnen hebben dat de toeleveranciers mogelijkheden tot specialisatie
hebben. De financiële en functionele waarde van het produkt heeft inderdaad
een relatie met de afstand tot de toeleverancier (zie figuur 4.15) in de zin dat bij
een eventueel duurder of specialistischer produkt verder gezocht zal moeten
worden naar een geschikte toeleverancier. Problemen heeft dit echter nog nooit
opgeleverd. Hierop aansluitend wordt ook niet gestreefd naar verkrijging van
veel toeleveranciers binnen een straal van 100 km van het eigen bedrijf. In
principe vindt scanning van nieuwe toeleveranciers plaats over de gehele
Europese markt en niet exclusief binnen Nederland.

Regionale complexen

Voor de uitbesteder zelf is een dergelijke samenklontering van toeleveranciers
rondom het eigen bedrijf niet van belang door het geringe aandeel van ’maak-
delen’ in de totale produktiewaarde van de door het bedrijf geproduceerde
landbouwwerktuigen. Het varieert per onderdeel of component dat men laat
maken en de eisen die de uitbesteder hieraan stelt welke toeleverancier nodig
is en waar die vervolgens te vinden is. Het ligt aan het specialisme van het
produkt en de gezochte toeleverancier over welke afstand gezocht moet
worden. Echter afstand levert geen enkel probleem op, zeker niet door de
huidige communicatiemogelijkheden.

Toekomstige ontwikkelingen

In de toekomst zal er een toename te merken zijn van specialistische toeleve-
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ring in plaats van standaard toelevering. De directeur noemt dit ’verklanting’.
Daarmee wordt bedoeld een intensiever contact tussen toeleverancier en
uitbesteder, meer overleg en service. Dezelfde term is echter ook van toepas-
sing op de inkoop bij handelsondernemingen, die volgens dit idee geacht
worden meer met de klant mee te denken over aanpassing van standaard
geleverde produkten in de ontwerpen van de uitbesteder. Voor de uitbesteder
worden, ook gezien het voorgaande hierdoor geen ruimtelijke gevolgen ver-
wacht met betrekking tot de afstand tot de toeleveranciers. Er wordt een
afname verwacht van de standaard toelevering. Reden daarvoor is dat er teveel
druk staat op de levertijden, waardoor de kans steeds groter wordt dat deze
uitlopen. Daarnaast wordt aangegeven dat de kostprijs steeds meer een factor
van belang wordt, dat wil zeggen dat het zelf doen wat betreft de kostprijs
steeds interessanter gaat worden. Dit is deels een gevolg van het duurder
worden van de toeleveranties, tezamen met het toenemen van het werk
waardoor het weer interessanter gaat worden om de eerder uitbestede acti-
viteiten weer te internaliseren.

4.5.4 Produkt-marktcombinatie cv-regelapparatuur

Achtergrond van de uitbesteder

De uitbesteder van cv-regelapparatuur is onderdeel van een bedrijfsorganisatie
met meerdere vestigingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Minneapo-
lis (VS). Het bedrijf had in 1990 750 full-time medewerkers in dienst. De waarde
van de omzet over 1990 was 170 miljoen gulden. Met de pmc cv-regelappara-
tuur wordt bedoeld ’controle-systemen voor gasgestookte cv-installaties’.

Strategisch plan

Voor deze uitbesteder zijn drie produktsegmenten van belang:

traditionele produkten, onder andere gaskleppen (60% van de Europese
markt in handen);
elektronica;
sensoren en toebehoren.

De kernactiviteiten van dit bedrijf zijn ten eerste het ontwikkelen en assemble-
ren van hun eindprodukten en het spuitgieten. Er wordt echter over gedacht om
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het spuitgieten in de toekomst zoveel mogelijk, zo niet geheel uit te besteden.
De drie produktgroepen samen bestrijken 90% van de markt in Europa. De
nadruk ligt bij alle drie produktgroepen op het aanbieden van een totaalpakket,
dat wil zeggen het bieden van systeemoplossingen voor de klant. Bij het eerste
produktsegment wordt gestreefd naar een continuering van het marktaandeel in
Europa. De twee andere segmenten tracht men te vergroten door de nadruk te
leggen op een klantgerichte strategie, waarbij samen met de klant gezocht
wordt naar een totaal-oplossing van een bepaald probleem. Dit kan leiden tot
een co-makership van het bedrijf samen met een afnemer (!). Tot die zogehe-
ten ’klantgerichte’ strategie horen ook additionele services gericht op specifieke
klantwensen. Hiertoe behoort ook de ’klantgerichte’ logistiek, dat wil zeggen dat
er geleverd wordt min of meer op afroep van de klant. Dit heeft vanzelfspre-
kend gevolgen voor de eisen die worden gesteld aan de toeleveranciers. De
hierboven beschreven strategie wordt gehanteerd sinds 1985. In de periode
vóór 1985 was het bedrijf veel minder zelfstandig, omdat de activiteiten werden
gestuurd door het hoofdkantoor in Brussel. Sinds 1985 is de zelfstandigheid van
de vestiging toegenomen en is de strategische planning geperfectioneerd.
Recentelijk is een belangrijke verschuiving opgetreden in de strategische
planning van de produktie, aangezien de stamperij als onderdeel van de eigen
werkzaamheden is afgeschaft. Hieraan is lang en zorgvuldig onderzoek vooraf
gegaan, waardoor uiteindelijk de conclusie werd getrokken dat de verhouding
tussen winst, omzet en het ’working capital’ van de stamperij ongunstig was.
Dat wil zeggen dat de stamperij teveel investeringen vergde en naar verhouding
weinig toegevoegde waarde opleverde. Afstoting en dus uitbesteding van deze
activiteit bood als gevolg daarvan belangrijke financiële en logistieke voordelen.
Dit was de laatste omvangrijke ’make or buy’-beslissing die recentelijk genomen
is en er worden op korte termijn worden dergelijke verschuivingen niet meer
verwacht. De komende jaren zullen voornamelijk in het teken staan van
consolidatie van de huidige uitgangspositie en een zoveel mogelijk perfectione-
ren van de huidige werkwijze.

Uitbesteding

De waarde van de totale inkoop voor de vestiging bedroeg 65 miljoen gulden in
1990. De waarde van het uitbestede werk (dat wil zeggen levering op specifica-
tie met betrekking tot de vestiging was in 1990 40-45 miljoen gulden, wat dus
circa 65% van de totale waarde van de inkoop omvat. De overige 20 miljoen is
onder te verdelen in 10 miljoen commercieel niet interessante inkopen (zoals de
gasrekening, telefooncentrales en dergelijke) en de andere 10 miljoen van de
inkoop bestaat uit catalogusartikelen en heeft dus een pure bestelfunktie. Alle
uitbestedingen van het bedrijf worden strategisch genoemd, in de zin van de
definitie van Van Weele (1988). In de termen knelpunt- en hefboomprodukten
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kan het bedrijf zich niet herkennen. Het uitbestede werk kan worden onderver-
deeld in circa tien tot vijftien produktgroepen. De tien grootste ervan zijn
draaidelen, rubber onderdelen, veren, omspoten spoelen, gewone spoelen,
elektronische onderdelen, electromagneten, bevestigingsmaterialen, stampdelen
en ruw aluminium. Al deze genoemde onderdelen kunnen worden omschreven
als strategische onderdelen. Daarnaast kan nog een gedeelte inkoop van
’normale’ produkten worden onderscheiden. Hieronder worden zogeheten
catalogusprodukten verstaan, te verdelen in ten eerste de categorie standaard-
produkten en ten tweede de categorie ’bouten en moeren’. Deze produkten
vertegenwoordigen een lage waarde in het eindprodukt. In de produkten van
deze uitbesteder maakt inkoop plusminus 50% van de kostprijs uit. Dit aandeel
zal de komende jaren min of meer op het huidige niveau blijven. Als rode draad
door de ’make or buy’-beslissing bij deze uitbesteder kan gezien worden de
overweging of een produkt dan wel produktieproces nog verder ontwikkeld kan
worden of niet. Is dit wel het geval dan wil het bedrijf die betreffende activiteit
zelf in handen blijven houden. Als dit niet het geval is dan wordt de activiteit
uitbesteed aan een gespecialiseerde toeleverancier. Deze kan het dan goedko-
per dan het uitbestedende bedrijf. Voor de uitbesteder is door het ontbreken
van ontwikkelingsactiviteiten een belangrijk argument verdwenen om de
activiteit binnen te houden. Een dergelijke ontwikkeling heeft geleid tot de
situatie dat de fabricage van spuitgietdelen en de eindassemblage van de
produkten als ’core technologies’ van het bedrijf gelden. Daarnaast zijn machi-
nale bewerkingen een belangrijke activiteit van de vestiging. Tezamen vormen
deze twee activiteiten de hoofdactiviteit van het bedrijf. Alle andere activiteiten
worden zoveel mogelijk uitbesteed. Bij de hoofdactiviteiten kan het ook voorko-
men dat er incidenteel of structureel wordt uitbesteed om redenen van capaci-
teitstekort. Strategische keuzes voor uitbesteden komen bij het betreffende
bedrijf in drie onderscheiden vormen voor, namelijk:

activiteit geheel uitbesteden, bijvoorbeeld de stamperij;
activiteit deels structureel uitbesteden, bijvoorbeeld spuitgieten;
activiteit incidenteel uitbesteden om conjuncturele redenen die het gevolg
zijn van een tijdelijk capaciteitstekort.

Bij de besluitvorming hierover komen drie belangrijke overwegingen in aanmer-
king, namelijk ten eerste iets niet kunnen doen (technische overweging), ten
tweede iets niet willen doen omdat het wat betreft de verhouding tussen
investering en opbrengst niet interessant genoeg is, en ten derde om flexibili-
teitsredenen. De tweede overweging is voornamelijk van toepassing op de
tweede genoemde vorm van uitbesteding, terwijl de derde overweging voorna-
melijk van toepassing is op de derde genoemde vorm van uitbesteding. In de
’make or buy’-beslissing zijn zes redenen te noemen om een activiteit uit te
besteden in volgorde van toenemend belang:
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1. iets niet kunnen uitvoeren;
2. capaciteitstekort;
3. kostenoverwegingen, dat wil zeggen dat de kosten per eenheid produkt

lager worden als het gedaan wordt door een toeleverancier;
4. ongunstige verhouding tussen investeringen in machines en voorraden

en toegevoegde waarde van een produktieproces;
5. logistieke complexiteit van een produkt (produktiebesturing van onderde-

len);
6. flexibiliteit.

De kosten per onderdeel worden steeds minder van belang, terwijl juist de
klantgerichtheid, de logistieke afstemming en de flexibiliteit ten opzichte van de
klant van toenemend belang zijn. Dit is een gevolg van de verschuiving van de
aandacht van deze uitbesteder van de levering van losse produkten naar de
levering van steeds meer algehele systeemoplossingen voor de klant in co-
ontwikkeling met de klant, tezamen met additionele services gericht op de
klantwensen. Doordat deze algehele systeemoplossing de nadruk krijgt nemen
de laatste drie redenen in de ’make or buy’- beslissing ten gunste van uitbeste-
ding (punt 4, 5, en 6) in belang toe.
Er ligt dan ook een toenemende nadruk op samenwerking en versteviging van
de banden met toeleveranciers en met name met main-suppliers, onder andere
in de vorm van co-makership. Een belangrijke reden hiervoor ligt in het design
van de produkten, dat steeds meer gezamenlijk met de toeleveranciers gebeurt.
Hierbij wordt in toenemende mate de focus gericht op het fabriceren en
ontwerpen van standaard onderdelen, om logistieke redenen. Daarnaast vragen
de leveringen zelf steeds meer om samenwerking met de toeleveranciers, om
de kwaliteit van het produkt en de logistieke afstemming te optimaliseren. Sinds
1984 worden toeleveranciers gecertificeerd op kwaliteit en sinds 1990 op
leveringsbetrouwbaarheid. Vanuit deze situatie van separate certificatie wordt
toegegroeid naar certificatie op kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid tezamen.
Voor een dergelijke certificatie is een programma ontwikkeld waarmee de
toeleverancier een half jaar lang wordt gescreend op allerlei aspecten van met
kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid. Is dit na deze periode voldoende
gebleken dan krijgt de toeleverancier een certificaat, die het bedrijf voorrang
geeft bij opdrachten van het betreffende bedrijf. Het voordeel voor de uitbeste-
der zit hem in het feit dat de leveringen van een dergelijke toeleverancier een
minimum aan aandacht in de vorm van tijd en geld vergen, wat een besparing
oplevert voor de opdrachtgever, en wat tevens een vergroting van de flexibiliteit
tot gevolg heeft.
De voordelen van uitbesteding voor de producent van cv-regelapparatuur zijn
voornamelijk te vatten in de drie laatstgenoemde punten genoemd ten gunste
van de ’buy’-beslissing, namelijk overwegingen met betrekking tot investeringen,
logistieke overwegingen en overwegingen van flexibiliteit. Als enig nadeel van
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uitbesteding wordt genoemd de aandacht die nodig is voor de toeleverancier,
wat zich vertaalt in additionele kosten. Een opdracht aan een toeleverancier kan
niet alleen worden afgewikkeld in de vorm van het opsturen van een tekening.
Er is daarnaast altijd een of meerdere keren persoonlijk contact nodig om de
zaak op de rails te krijgen. Hiervoor is eigenlijk geen oplossing te bedenken en
het wordt dan ook min of meer als een gegeven beschouwd. Een verbetering
van de communicatie met de toeleverancier zou dan ook het enige zijn wat te
verbeteren valt. Deze persoonlijke aandacht wordt een belangrijker knelpunt
naarmate de afstand tot de toeleverancier groter wordt (!). Er is dan ook een
streven om zoveel mogelijk toeleveranciers binnen het eigen kerngebied te
hebben. Dit kern gebied bestaat uit Nederland, Duitsland en Zwitserland, waar
rond 90 % van de toeleveranciers zijn gevestigd.

Toelevering

De belangrijkste selectiecriteria van de afgelopen jaren zijn te vatten in kwali-
teitseisen, leveringsbetrouwbaarheid (logistiek) en kosten (prijs van het pro-
dukt). Hierbinnen wordt in zekere mate ’single sourcing’ nagestreefd in de vorm
van ’commodity buying’. Dit betekent dat per categorie ingekochte produkten,
bijvoorbeeld schroeven, veren of spoelen een beperkt aantal toeleveranciers
wordt nagestreefd, het liefst bijvoorbeeld 10 verschillende types spoelen
ondergebracht bij één toeleverancier. Vaak komt dit in de praktijk neer op meer
dan een toeleverancier per commodity. Deze situatie ontstaat ten eerste om
technische redenen en ten tweede om redenen van risicospreiding. De eerste
reden ontstaat als een bepaalde toeleverancier moeilijk of helemaal niet in staat
is bijvoorbeeld een bepaald type spoel te produceren. Hiervoor wordt de
categorie spoelen onderverdeeld in groepen van sterk gelijkende types, zodat
die types als groep bij de daarvoor het meest geëigende toeleverancier worden
ondergebracht. De reden van spreiding van risico heeft te maken met concur-
rentieredenen en de indekking tegen eventuele gevolgen van onvoorziene
calamiteiten bijvoorbeeld om te voorkomen dat de aanvoer van een bepaald
onderdeel droog komt te liggen. Ten aanzien van de afstand toeleverancier-
uitbesteder kan worden opgemerkt dat zoveel mogelijk ’lokaal’ wordt ingekocht,
dat wil zeggen uit Nederland, Duitsland en Zwitserland. De Nederlandse
toeleveringsmarkt alleen is te beperkt voor het bedrijf om in haar inkoopbe-
hoeften te voorzien. Daarbij geldt dat hoe ingewikkelder het produkt is, hoe
kleiner de nagestreefde afstand tot de toeleverancier is. Bij minder ingewikkelde
standaard onderdelen is de afstand minder belangrijk, hierbij vormen de kosten
een belangrijke overweging. Een maximale afstand tot de toeleverancier wordt
dus niet letterlijk nagestreefd, maar men streeft in principe naar ’lokale’ inkoop
en dus ook toeleveranties. Hetzelfde verhaal gaat op wanneer onderscheid
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gemaakt wordt in de waarde van onderdelen. Hoe duurder het ingekochte
onderdeel, hoe dichter bij huis men het zoekt. Een belangrijke reden hiervoor
zijn de kosten van de voorraden die bij duurdere onderdelen niet meer zijn op
te brengen.

Regionale complexen

De uitbesteder ziet een duidelijk voordeel in de vorming van regionale com-
plexen van toeleveranciers en uitbesteders. Ten eerste wordt het aandacht
geven aan toeleveranciers een stuk makkelijker door de korte afstand. Ten
tweede betekent een korte afstand tot de toeleveranciers een vergroting van de
flexibiliteit (snellere aanvulling van de voorraden). Ten derde is door de kortere
afstand een minder ingewikkelde logistiek nodig bij de toeleveranciers. Als
voorbeeld van een regionaal complex wordt genoemd de produktie van stamp-
delen wat voor het bedrijf wordt uitgevoerd in Coevorden. De nabewerkers van
deze stampdelen zitten in een beperkte straal rondom dit bedrijf.

Toekomstige ontwikkelingen

In de toekomst wordt verwacht dat de producent van cv-regelapparatuur steeds
meer zal gaan uitbesteden. Als voornaamste reden wordt hiervoor aangegeven
de mogelijkheid gebruik te maken van de aanwezige specialismen in de
toeleveringsmarkt, waardoor goed en goedkoop geleverd kan worden. Worden
de eisen met betrekking tot kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid voldoende
afgedekt, dan komt prijs weer bovenaan op het lijstje van selectiecriteria te
staan.
Welke vorm van toelevering de komende vijf jaar zal gaan overheersen -
standaard of specialistische toelevering- is moeilijk te zeggen. Geprobeerd zal
worden uit te gaan van standaard onderdelen, om voornamelijk logistieke
redenen. Naar verwachting zal dit echter maar ten dele lukken. Daarnaast zal
wel degelijk aandacht blijven voor specialisme ten behoeve van klantspeci-
ficatie. Daarbij zal met nadruk co-makership, worden nagestreefd met zoge-
noemde ’key-suppliers’ (toeleveranciers met een belangrijke sleutelrol in de
toelevering). Deze ’key-suppliers’ zullen in aantal toenemen door het streven
om het totaal aantal toeleveranciers te verminderen en daarbij een vergroting
van het aandeel van de inkoopwaarde bij een beperkt aantal ’key-suppliers’ te
bewerkstelligen. In het verleden werd veel gebruik gemaakt van toelevering uit
de VS, het moederland van de uitbesteder. Deze veelal interne leveranties

112



(binnen het concern) zijn de laatste jaren echter tot een minimum beperkt. De
reden hiervoor is dat door de grote afstand geen gezamenlijke ontwikkeling
plaats kan vinden, een aspect dat voor het bedrijf van groot belang wordt
geacht in de toekomst. Als resultaat worden de toeleveranties beperkt tot
binnen Europa. Voor andere buiten-Europese inkopen geld dat de verhouding
tussen prijs en prestatie van het aangeboden produkt wel heel erg aantrekkelijk
moet zijn om op te kunnen wegen tegen de nadelen van grote afstand, te
weten hoge kosten ten behoeve van overleg en flexibiliteitsnadelen. Hiervan
wordt dan ook vrijwel geen gebruik gemaakt.

4.5.5 Produkt-marktcombinatie telecommunicatie-apparatuur

Achtergrond van de uitbesteder

Deze producent van telecommunicatie-apparatuur is een produktievestiging van
een bedrijfsorganisatie met meerdere vestigingen waarvan het hoofdkantoor
gevestigd is in de VS. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. In
de eigen vestiging werken 950 mensen in de produktie, terwijl de ontwikkelings-
afdeling 1400 mensen herbergt. Het bedrijf haalde in 1990 een omzet van 250
miljoen gulden over de gehele vestiging. Naast transmissie-apparatuur heeft
deze onderneming nog vier andere pmc’s in haar produkt-portfolio, namelijk
’switching’, ’operating systems, NCS’s en ’premises distribution systems’.

Strategisch plan

Het internationale concern waarvan het bedrijf deel uitmaakt bestaat uit ver-
schillende lagen, uiteen te rafelen in een piramide, met aan de top het Ameri-
kaanse onderdeel, daaronder de afdeling International en daar weer onder de
Nederlandse afdeling waartoe ook de vestiging in kwestie behoort. Deze
vestiging hanteert als voornaamste strategische uitgangspunt voor de komende
vijf jaar natuurlijk groei, in ieder geval met de markt mee, maar liefst nog iets
meer. Centraal in het uitgangspunt staat de doelstelling dat een wezenlijke
bijdrage geleverd moet worden aan nieuw te ontwikkelen systemen, dé manier
om bij te blijven in de markt. De research die hiervoor moet worden uitgevoerd
vindt plaats op de eigen vestiging. Vroeger was bij de betreffende uitbesteder
de gedachte in zwang om zoveel mogelijk subsystemen zelf te maken en zelf te
aggregeren in het geheel. Nu echter bestaat 75-80% van de kostprijs van een

113



eindprodukt uit inkoop van elders in opdracht geproduceerde sub-systemen. De
ingekochte produkten worden geproduceerd op een hoger aggregatieniveau. De
eigen personeelskosten gaan naar beneden aangezien assemblage in eigen
hand afneemt. Het aantal directe werknemers neemt af, terwijl er wel groei van
de produktie plaatsvindt. Dat wil zeggen dat het aantal indirecte werknemers bij
toeleveranciers sterk toeneemt. Er is een bewuste keuze gemaakt voor de
ontwikkeling van bepaalde nieuwe produkten in combinatie met zelf maken.
Deze produkten zijn dan vaak te complex om elders te laten maken. De eigen
know-how ligt steeds meer in de samenstelling van ingekochte componenten;
de ingekochte componenten zelf leveren te weinig concurrentievoordeel op,
aangezien iedere uitbesteder hiervan gebruik kan maken (vrije markt). Tege-
lijkertijd is er een streven naar optimalisatie van het aantal toeleveranciers
waarvan gebruik wordt gemaakt (vendor-management program: VMP). Dit VMP
kan worden onderverdeeld in ten eerste ’equipment services’ met ongeveer 300
toeleveranciers en ten tweede ’componenten’, met zo’n 700 toeleveranciers.
Hierbij wordt de aandacht gericht op ten eerste het binnen de perken houden
van de nieuwe aanwas van toeleveranciers en ten tweede op het reduceren
van het huidige aantal toeleveranciers waar mogelijk. Hierbij speelt ’time-tot-
market’ (doorlooptijd van ontwikkeling tot proefmodel) een grote rol, aangezien
de leverancier binnen dit traject een centrale functie vervult door een actieve
meedenkende rol en een intensieve samenwerking met de uitbesteder. Een
dergelijke werkwijze vergt veel wederzijdse aandacht en is alleen mogelijk bij
een klein aantal toeleveranciers.

Uitbesteding

De waarde van de totale inkoop voor de eigen vestiging is 111 miljoen gulden.
De waarde van het uitbestede werk voor de vestiging en tegelijkertijd voor de
pmc transmissie-apparatuur is 35 tot 40 miljoen gulden. Bij het bedrijf worden
alle uitbestedingen als strategisch verondersteld. De categorieën hefboom-,
knelpunt-, en normale produkten worden bij deze uitbesteder in zijn geheel
onder inkoop geschaard. Wel valt er binnen de uitbestedingen een onderverde-
ling te maken in produktgroepen. Er valt een tweedeling te maken in elek-
trotechnische produkten en metaalprodukten. De eerste produktgroep bestaat
uit printplaten en Integrated Circuits (IC’s). De tweede produktgroep bestaat uit
metaalwaren, mechanische componenten en gereedschappen. De IC’s zijn
nooit zelf geproduceerd, terwijl de produkten uit de tweede produktgroep alle
ooit zelf zijn geproduceerd. De redenen om deze produkten uit te besteden zijn
ten eerste het feit dat het geen kernactiviteiten zijn en ten tweede de aanwezig-
heid van specialisme bij de toeleverancier, wat veelal kwaliteitsverhogend en
prijsverlagend werkt. Vroeger werd veel zelf geproduceerd zodra het bedrijf de
technologie zelf in huis had. Er werd dus zo weinig mogelijk uitbesteed. Hierbij
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werd weinig efficiënt omgesprongen met de prijs en de kosten van de activitei-
ten. Nu echter wordt veel meer naar de kosten gekeken; er wordt een ’make-or-
buy’-beslissing genomen op basis van een kosten/baten analyse. Co-makership
en co-design zal de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in het
produktieproces. Een voorbeeld hiervan zijn de Custom Integrated Circuits.
Voor deze produkten gaat er een complete specificatie van het eindprodukt in
de vorm van een ontwerp op papier naar de toeleverancier(s). Dit gebeurt vaak
in een vroeg stadium zodat de toeleverancier nog kan meedenken, een stem
heeft in het ontwerp en ideeën kan aandragen om het te verbeteren. Dit is van
belang omdat de toeleverancier beter inzicht heeft in de eigen manier van
werken en het eigen produktieproces. Eventuele hiaten in het ontwerp die de
toeleverancier problemen op kunnen leveren bij de produktie kunnen er op deze
manier uit worden gehaald. Een tweede voorbeeld is de produktie van kasten
(ombouw van de IC’s). Deze kasten moeten voldoen aan een aantal technische
en veiligheidsvoorschriften (van bijvoorbeeld de PTT). Het ontwerp hiervan
wordt samen met de toeleverancier ontwikkeld, waarna de toeleverancier het
produkt alleen produceert. Ook hier is dus sprake van co-design en co-makers-
hip. Daarnaast is er nog sprake van een tussenvorm, namelijk aanpassing van
standaardprodukten door de toeleverancier op basis van wensen van de
uitbesteder. De totale inkoopwaarde van een eindprodukt kan als volgt worden
onderverdeeld:

co-design/co-makership: 70% van de inkoopwaarde
door de toeleverancier aangepaste

standaard produkten: 20% van de inkoopwaarde
standaardinkopen

(’off the shelf’): 10% van de inkoopwaarde

De voor- en nadelen van uitbesteding zijn dan als volgt te rangschikken:

Voordelen: Nadelen:

’time-to-market’-traject korter afhankelijkheid van leveranciers
meer aandacht voor specifieke door beperkt aantal leveranciers

kennis van het bedrijf door leveringsbetrouwbaarheids- en
uitbesteding randactiviteiten kwaliteitsrisico’s; echter ook

langere relatie toeleveranciers als je het zelf maakt
voordelig door opgebouwd
vertrouwen en minder
initiële kosten

Opmerkelijk hierbij is dat prijsonderhandelingen binnen het eigen concern
(interne leveringen) moeilijker zijn dan met toeleveranciers elders. De reden
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hiervoor is dat externe leveringen alleen onder druk staan van marktprijzen,
terwijl intern vaak vaste prijzen zijn vastgesteld die moeilijk te beïnvloeden zijn.
Kortom, bij uitbesteding van buiten de eigen onderneming is op prijsgebied
vaak meer mogelijk dan bij interne leveringen.

Toelevering

Om nadelen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk veel aandacht te
besteden aan leveranciersselectie. Van belang hierbij is optimalisering van
het aantal toeleveranciers tot een beperkt aantal waarover de aandacht van
de uitbesteder goed verdeeld kan worden en waardoor als het goed loopt de
risico’s beperkt worden. Vroeger was het belangrijkste selectiecriterium de
technologische specificaties van de toeleverancier. Uitgangspunt was het eigen
produkt ontwerp waarin geen verandering meer mogelijk was. De prijs en de
kosten waren van ondergeschikt belang. Nu echter worden de eigen ontwerp-
specificaties veel soepeler gehanteerd; er wordt veel meer geluisterd naar de
eigen inbreng van de toeleveranciers zelf. Er is veel meer nadruk op samen-
werking met toeleveranciers in de vorm van co-design en co-makership. De
toeleverancier denkt dus mee met de uitbesteder, waarbij de prijs en de kosten
een belangrijk punt van overweging zijn geworden.
De afstand tussen toeleverancier en uitbesteder speelt inderdaad een rol in de
selectie van toeleveranciers. Dit heeft te maken met verschillende aspecten:

gewicht, opslag- en transportvolume: voornamelijk bij mechanica en
verpakkingen is het belangrijk om dichtbij te zitten, aangezien het hierbij
om een aanzienlijk transport en opslagvolume gaat; de toeleverancier
houdt dan de voorraad aan, terwijl er op afroep kan worden geleverd; dit
soort toeleveranciers worden op afstand geselecteerd, namelijk binnen
een paar uur rijden van de eigen vestiging.
specialisme en technologie: aanzienlijk hogere waarde van het in te
kopen produkt; bij dit soort technologisch hoogwaardige en vaak kostba-
re produkten spelen bovenstaande argumenten geen rol (opslag en
transportkosten zijn buiten beschouwing); in de telecommunicatiebranch
is het vaak zo dat hoe waardevoller het toegeleverde produkt is, hoe
kleiner het is (bijvoorbeeld laser-onderdelen: niet groter dan luciferdoosje,
maar wel 10 duizend gulden waarde); als daar tien tegelijk van ingekocht
worden, kan het overal uit de wereld gehaald worden, de transportkosten
zijn hierbij marginaal; omgekeerd werkt het dus ook: doordat het produkt
zo waardevol en tevens vaak zeldzaam is, is het verre van een ubiqui-
teit, zodat je genoodzaakt bent het bewuste produkt verderop te zoeken;
dat komt vaak neer op het buitenland (Europa of daarbuiten); naast de
prijs wordt dan kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid een belangrijk
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selectiecriterium; voor een goede invulling daarvan is afstand geen
enkele belemmering.

Een voorbeeld hiervan is een Chinese produktievestiging van de producent van
telecommunicatieapparatuur. Deze fabriek haalt alle onderdelen uit Nederland
(vestiging Noord-Holland), behalve metaal en dozen. Dat zijn produkten die
daar tegen een acceptabele kwaliteits-/prijsverhouding te verkrijgen zijn. De
Nederlandse vestiging is verantwoordelijk voor de inkoop ten behoeve van deze
Chinese vestiging. Bovenstaande beschreven ontwikkelingen bevestigen de
gesuggereerde relatie tussen waarde en afstand van het in te kopen of toe te
leveren produkt gepresenteerd in figuur 4.15.

Regionale complexen

Regionale complexen van toeleveranciers bieden een voordeel met betrekking
tot het volume- en gewicht-argument (mechanica en verpakkingen). Ook voor
ander produkten kan afstand een rol spelen. Als voorbeeld kunnen de printpla-
ten dienen. Dit produkt is relatief duur. Als er kleine series gemaakt moeten
worden met veel wijzigingen, dan wordt het produkt uit het Verenigd Koninkrijk
gehaald. Dit wordt in relatie tot dit produkt als erg dichtbij ervaren. Als hetzelfde
produkt in grote series wordt gemaakt met weinig wijzigingen, dan wordt het
produkt eveneens van dezelfde toeleverancier betrokken, echter nu zorgt deze
toeleverancier ervoor dat hij het laat maken in China, vanwege de goedkope
produktie aldaar, met goede kwaliteitsresultaten. Deze leverancier speelt dus
zelf in op het ontwikkelings- en produktietraject. Hij organiseert de invoer en het
contact met China zelf. Dit is nu een zeer belangrijk selectiecriterium voor de
uitbesteder bij de uitverkiezing van haar toeleveranciers.

Toekomstige ontwikkelingen

Uitbesteding zal in de toekomst nog meer gaan toenemen. Als gevolg daarvan
zullen ook meer activiteiten worden afgestoten. Qua inkoopomzet hebben de
specialistische toeleveringen altijd de overhand. Daarbinnen wordt echter wel
gestreefd naar zoveel mogelijk standaardonderdelen, aangezien dit makkelijker
en goedkoper is. Dit is ook een taak van de ontwerpers die met het ontwerp
hiermee rekening moeten houden, in samenwerking met de toeleveranciers. Er
wordt op systeemniveau gestreefd naar een voordeel ten opzichte van de
concurrentie (dus in inrichting van de produktie en samenstelling van het
produkt). Dus produktie door toeleveranciers op specificatie van de betreffende
uitbesteder zal nog meer de overhand krijgen in de toekomst (specialistische
inkoop), met daarbinnen het streven naar zoveel mogelijk standaardisatie van
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onderdelen. Bijvoorbeeld bij de eigen produktie wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de wereldwijde inpassingsmogelijkheid van de produkten binnen
de eindprodukten van de uitbesteder. Op die manier worden de ontwikkelings-
en produktiekosten optimaal benut. De ruimtelijke gevolgen van de genoemde
ontwikkelingen zijn dat er steeds meer over de hele wereld wordt ingekocht.
Daarbij is de laatste jaren wat betreft de leveringen aan de bewuste uitbesteder
een verplaatsing te constateren van globale inkoop naar lokalisatie (inkoop
binnen Europa). Echter de hoofdtrend is dat steeds meer over de hele wereld
wordt ingekocht, zodat leveranciers over de hele wereld worden geselecteerd.

4.6 De positie van toeleveranciers

De bespreking van de interviews met de toeleveranciers zal zoals eerder
aangekondigd groepsgewijs plaatsvinden. De gegroepeerd behandelde toeleve-
ranciers corresponderen met de uitbesteders met de respectievelijke produkt-
marktcombinaties. Met de toeleveranciers zijn gestructureerde interviews
gehouden, wat wil zeggen dat iedere toeleverancier dezelfde vragen kreeg
voorgelegd. Dit is gedaan om de onderlinge vergelijkbaarheid per toeleverancier
zo groot mogelijk te houden. In het interview zelf is het dan mogelijk dieper op
iets in te gaan of om bepaalde kwesties heen te vragen. Er wordt per vraag
samengevat weergegeven wat door de toeleveranciers gezamenlijk is geant-
woord, waarbij afwijkende antwoorden of saillante details die afwijken van het
gemiddelde antwoordenpatroon zeker niet zullen worden weggelaten.

4.6.1 Produkt-marktcombinatie doorstromingsmeters

Initiatief tot 1e T&U-contact

Bij twee van de drie toeleveranciers gaat het eerste contact altijd uit van de
toeleveranciers zelf. Slechts bij één toeleverancier gaat het meestal andersom.
De reden daarvoor is de unieke expertise die de toeleverancier bezit op het
gebied van verwerking van kunststoffen en de naambekendheid die daaruit is
voortgevloeid. Daardoor vindt er geen acquisitie plaats door deze toeleveran-
cier. Bij één toeleverancier wordt een bewuste keuze gemaakt voor structurele
uitbesteding op een bewust gekozen markt. Deze bewuste keuze is één van de
redenen dat contacten met uitbesteders door de toeleverancier geïnitieerd zijn.

Afhankelijkheid
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Afhankelijkheid wordt tegengegaan door zich te richten op de kleinere afne-
mers, zodat een evenwichtige verhouding ontstaat tussen kleinere klanten en
de grotere. Zodoende wordt getracht de 20/80-regel (80% van omzet bij 20
grootste afnemers) te doorbreken. Ten tweede wordt gestreefd naar het creëren
van innovatie ten opzichte van de concurrentie, terwijl men zich in samenwer-
king met de eigen toeleveranciers richt op ’turn-key-projecten’ ten behoeve van
de uitbesteder. Daarmee worden bedoeld afgeronde produkten of componenten
die kant en klaar aan de opdrachtgever worden geleverd. Daarnaast wordt
omzet- en capaciteitsafhankelijkheid tegengegaan door afwenteling van op-
drachten op de eigen toeleveranciers in de omgeving (voornamelijk capaciteits-
opvang). Daarbij worden geavanceerde projecten wel in eigen beheer gehou-
den terwijl de simpeler bewerkingen juist worden uitbesteed. Tegelijkertijd wordt
risicospreiding nagestreefd door middel van spreiding over de verschillende
marktsegmenten.

Knelpunten

Als knelpunt wordt gemeld de levertijd ten opzichte van de uitbesteder. Meestal
moet het ’gisteren’ al ter plekke zijn. Een ander voorkomend probleem is dat de
uitbesteder zelf componenten inkoopt zodat de toeleverancier deze moet
assembleren. De toeleverancier is dan afhankelijk van de componentenleveran-
cier van de uitbesteder. Tevens mist de toeleverancier hierdoor een stuk
ontwikkelingsexpertise. De toeleverancier wordt nog te weinig in de ontwikke-
lingsfase betrokken bij het produkt van de uitbesteder.

Afstand

De relatie tussen afstand en de kans op contact met uitbesteders wordt als niet
reëel ervaren door alle ondervraagde toeleveranciers. Men levert zonder
problemen door heel Nederland, terwijl ook het contactennetwerk zich over het
gehele land uitspreid. Slechts door één toeleverancier wordt aangegeven dat
afstand incidentele toelevering beïnvloedt. De voordelen zijn in dat geval een
hogere flexibiliteit en een grotere kans op snel persoonlijk contact.

Lokatie

Ook de lokatie van de toeleverancier wordt alleen maar door de ene toeleve-
rancier die afstand van invloed vindt op incidentele toelevering als belangrijk
ervaren. In een perifere regio (in dit geval wordt Oost-Groningen bedoeld) is het
moeilijker contact te leggen met uitbesteders. Een ander nadeel van perifere
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ligging is het vinden van geschikte toeleveranciers van met name elektronica-
componenten. De andere toeleveranciers maken van de locatie van hun eigen
vestiging geen punt en zien ook in het algemeen geen verband tussen perifere
vestiging en kans op contact met uitbesteders.

Flexibiliteit

Alle ondervraagde toeleveranciers zijn in meer of mindere mate gecertificeerd
volgens de ISO-9000 normen. Er wordt zorg voor gedragen dat er volgens de
laatste eisen van flexibiliteit en betrouwbaarheid ten opzichte van de uitbesteder
wordt gewerkt. ’Just-in-time’-leveringen en ’zero-defects’ worden door alle
toeleveranciers nagestreefd. Eén toeleverancier twijfelt aan het nut van certifi-
cering voor de Nederlandse industrie. ISO-certificering is alleen maar gericht op
de procedurele kant van de bedrijfswerkzaamheden, dus op het nastreven van
vastgestelde procedures in de werkzaamheden. Een dergelijk certificaat is nog
geen garantie voor echt kwaliteitsbewustzijn. Naast certificering moet de nadruk
blijven liggen op het nastreven en verbeteren van het kwaliteitsstreven om een
constant acceptabel niveau te handhaven. Certificering is daarbij alleen een
manier om de eigen werkwijze te structureren.

Voorraden

De voorraden voor de klant worden zoveel mogelijk bij de toeleverancier
opgeslagen, niet bij de uitbesteder. Eventuele extra kosten worden daarbij wel
doorberekend in de prijs van het toegeleverde produkt. In overleg worden soms
buffervoorraden aangelegd voor de uitbesteder.

Datacommunicatie

In drie situaties kan datacommunicatie van eventueel belang zijn. Deze situaties
zijn achtereenvolgens:

ontwikkelingsfase van een produkt; in deze fase is veel overleg nodig
tussen klant en toeleverancier;
eigen leveranciers: er kan dan in het voorraadbestand van de leverancier
gekeken worden, een bottleneck bij vele leveranciers;
afhandeling van betalingen bij opdrachtgevers; dit veronderstelt wel een
goede relatie met veel vertrouwen; het bespaart op die manier een hoop
administratiekosten bij beide partijen.
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Verdere datacommunicatie met klanten kan alleen als de leveringen uitgebreid
en frequent genoeg zijn om iets dergelijks op te starten.

Transporttoename door ’just-in-time’-leveringen

Alle geïnterviewde toeleveranciers uit de pmc doorstromingsmeters zijn van
mening dat door de uitvoering van een flexibel leveringssysteem als ’just-in-
time’-leveringen er op een hogere frequentie geleverd zal worden waardoor
vaker transport zal plaatsvinden. Dit slaat zowel op leveringen aan de toeleve-
ranciers door eigen leveranciers als op de leveringen aan de uitbesteders. De
hoofdreden hiervoor is de stroomlijning van de produktie en de afwenteling van
voorraden naar beneden in de produktiekolom (uitbesteder-toeleverancier-
subleverancier). Doordat er zo weinig mogelijk voorraden worden aangehouden
wordt er zoveel mogelijk op afroep geleverd. Dit wordt nog extra gestimuleerd
door de sterk verkorte doorlooptijd bij de uitbesteder.

Subleveranciers

De belangrijkste criteria voor de selectie van de subleveranciers zijn ten eerste
betrouwbaarheid en ten tweede de kwaliteits/prijsverhouding. De afstand tot de
subleveranciers is onbelangrijk, iets wat inherent is aan het structurele karakter
van de leveringen. Daardoor is steeds minder contact nodig naar verloop van
tijd. Spreiding van de inkoop van een bepaald produkt over meerdere leveran-
ciers is vaak bewust gekozen ten gunste van risicovermindering in de leverin-
gen. Bij één toeleverancier zijn de twee grootste subleveranciers echter wel
dichtbij gevestigd in de eigen streek. Dit geeft blijkbaar aan dat als er een
goede keuzemogelijkheid voor een nabij gevestigde leverancier is dat hiervoor
ook wel wordt gekozen. Door één toeleverancier wordt aangegeven dat de
nabijheid van de subleveranciers belangrijker is dan de nabijheid van de
uitbesteder. Eventuele leveringsproblemen kunnen worden voorkomen doordat
de subleverancier direct aan de uitbesteder levert om tijd te winnen.

Regionale complexen

Als overtuigend voordeel van regionale complexen van toeleveranciers en
uitbesteders wordt gemeld dat nabijheid van vestiging grotere flexibiliteit
mogelijk maakt. Bij het opstarten van projecten van de uitbesteder kan de
toeleverancier vroegtijdig worden ingeschakeld, zodat in de beginfase de
krachten kunnen worden gebundeld. Ook zou de regionale nabijheid -concen-
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tratie- van meerdere toeleveranciers het makkelijker maken om elkaar bij te
staan bij capaciteitskrapte of technische problemen. Eén toeleverancier geves-
tigd in oost Groningen geeft echter aan dat de electronica-sector in het Noor-
den ver achter loopt, met name wat betreft de scholing, maar ook wat betreft de
aanwezigheid van voldoende leveranciers.
Acties van de overheid om regionale complexen te bevorderen zijn zeker
gewenst volgens de meeste toeleveranciers. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door
middel van de stimulans van elektronica-scholing in het Noorden. Een andere
overheidsactie die wordt genoemd is het oprichten van overlegorganen ten
behoeve van toeleveranciers. Hierdoor zou kunnen worden bewerkstelligd dat
voor een bepaald probleem bij een uitbesteder eerst naar een Nederlandse
toeleverancier wordt gezocht alvorens er een buitenlandse toeleverancier wordt
ingeschakeld. Dit geldt natuurlijk vooral in het geval van concrete projecten van
de overheid. Een dergelijk overlegorgaan zou een inventariserend karakter
moeten hebben om de Nederlandse toeleveranciers ten voordele te dienen.

4.6.2 Produkt-marktcombinatie scheepsbouw

Initiatief tot T&U-contact

Het contact met de uitbesteder gaat volgens de respondenten in de meeste
gevallen uit van de toeleveranciers. Gezien het specifieke karakter van de
sector komt het dus wel regelmatig voor dat een uitbesteder op eigen initiatief
contact zoekt, omdat het aanbod van toeleveranciers beperkt is. Zeker in het
geval van de toeleverancier die scheepsschroeven ontwikkeld en produceert.
Concurrentie komt wel voor, met name uit Noorwegen, Zweden en Duitsland,
dit wordt echter meestal gewonnen door de lagere loonkosten die door de
scheepsschroevenleverancier worden gemaakt. Daarbij speelt in dit geval mee
dat de schreepsschroevenleverancier een service-apparaat op mondiaal niveau
in stand houdt, iets waar maar weinig andere leveranciers aan kunnen tippen.
De toeleverancier heeft veelal naast de uitbesteder (scheepswerf) te maken
met de reder (opdrachtgever), die alle ins en outs van het te bouwen schip zelf
bepaald. Soms gaat dit zover dat de reder voor de uitbesteder bepaald welke
toeleverancier hij moet nemen voor een bepaald onderdeel ten behoeve van
het te bouwen schip. Bewezen betrouwbaarheid, kwaliteit, prijs en naambe-
kendheid spelen bij het ontstaan van T&U-contacten in deze sector een grote
rol.
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Afhankelijkheid

Afhankelijkheid van uitbesteders wordt voorkomen door spreiding van de omzet
over meerdere uitbesteders en door omzetgroei te bewerkstelligen bij kleine
uitbesteders. Dit is geen gemakkelijke opgave gezien het feit dat de opdrachten
veelal erg specialistisch zijn en zeker niet seriematig. In het geval van de
leverancier van scheepsschroeven is het wel zo dat deze zich voor de afzet
enigszins afhankelijk voelt van West-Europa. Het is daarbij wel zo dat er dan
mogelijkheden bestaan deze afhankelijkheid te ondervangen door grotere afzet
te bewerkstelligen in de rest van de wereld. Echter de positie van de genoemde
toeleverancier is dusdanig dat er eerder omgekeerde afhankelijkheid zal
bestaan. In West-Europa heeft de Europese Commissie een grote invloed op
de ontwikkeling van de scheepsbouwbranch in de regio West-Europa, wat soms
negatieve gevolgen kan hebben door ongunstige besluitvorming. Bijvoorbeeld
loon- en prijsafspraken van de Europese Commissie verzwakken de concurren-
tiepositie van de scheepsbouw in de EG, waardoor ook de scheepsschroe-
venleverancier afzetverlies leidt.

Knelpunten

Over eventuele knelpunten met uitbesteders kan weinig gezegd worden. Alleen
de uiteindelijke prijs kan een taaie onderhandeling opleveren. Kwaliteit en
leveringsbetrouwbaarheid vormen nooit een probleem.

Afstand

Door beide toeleveranciers wordt bevestigend gereageerd op de stelling dat
naarmate de afstand tot de uitbesteder groeit de kans op structurele toelevering
afneemt, terwijl de kans op incidentele toelevering toeneemt. Eén toeleverancier
geeft aan dat dit mede een reden is om te gaan verhuizen naar een gebied
waar de meeste afnemers zijn gevestigd, namelijk Rotterdam en directe
omgeving. Een andere reden voor deze verhuizing is het groeiende ruimtege-
brek op de huidige lokatie. De scheepsschroevenleverancier levert zelf aan
uitbesteders over de hele wereld zodat eigenlijk aan die kant van de produktie-
kolom afstand geen rol speelt. Ten aanzien van de eigen leveranciers echter
speelt afstand wel een rol. Daarbij is de mate van specialisatie erg bepalend.
Schroefassen bijvoorbeeld worden gekocht in Brazilië en Tsjechoslowakije. De
afstand speelt daarbij geen enkel probleem aangezien dit een zeer specialis-
tisch produkt is dat maar op een beperkt aantal plaatsen wordt geproduceerd.
Vaak gaat het ook om een ruw ontwerp wat in de eigen fabriek bijgesteld wordt
naar de specificatie van de uitbesteder. Ook levert afstand geen probleem op
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wat betreft overleg, kwaliteitskontrole en leveringsbetrouwbaarheid, aangezien
dit na een zorgvuldige auditing van de toeleverancier niet meer nodig is. Bij
minder zeldzame produkten zoals elektronica wordt getracht dit zo dicht
mogelijk bij de eigen produktievestiging in te kopen. Deze produkten verande-
ren zeer snel en zijn steeds weer anders met als gevolg dat er elke keer weer
veelvuldig overleg nodig is ten aanzien van het ontwerp van het produkt.
’Dichtbij’ betekent in deze context ’binnen Nederland’. Als het produkt dit toelaat
selecteert deze toeleverancier dus zo dicht mogelijk bij huis.

Lokatie

Bovenstaande geeft al aan dat de respondenten vinden dat er wel verband
bestaat tussen de regio van vestiging en de kans op contact tussen toeleve-
rancier en uitbesteder, echter vooral in het geval van contact met subleveran-
ciers. Dit is dan vooral een gevolg van de prioriteiten in de selectie van de
toeleverancier voor zijn subleveranciers. Ironisch genoeg echter zitten juist de
uitbesteders in de scheepsbouw en de scheepsbouwgebonden industrie veelal
naast Rotterdam ook in perifere gebieden als Zeeland en in Noord Nederland.
In het algemeen werkt het echter zo volgens de respondenten dat vestiging in
een perifere regio de kans op contact met opdrachtgevers verkleint, als gevolg
van zowel de letterlijke als de psychologische afstand tot potentiële uitbesteders
in meer centrale gebieden.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een gegeven in de ordergebonden kapitaalgoederenproduktie
zoals ook toelevering in de scheepsbouw beschouwd kan worden, zodat dit van
oudsher al een voorwaarde was om opdrachten te krijgen. ’Just-in-time’-
leveringen en ’zero defects’ is alleen aan de orde als het gaat om seriematige
leveringen, iets wat in de scheepsbouw zelden voorkomt, doordat het hierbij
gaat om eenmalige, langdurige projecten. Ook hierin vormt de scheepsbouw
een uitzondering ten opzichte van de rest van de besproken produkt-markt
combinaties.

Voorraden

Voorraadvorming hangt samen met de frequentie van levering en vaak ook met
het specialisme van het te leveren produkt. Beide geïnterviewde toeleveranciers
leveren een totaal ander produkt. De ene levert scheepsschroeven die op maat
worden gemaakt voor een bepaald type schip; dit soort produkten worden pas
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aangemaakt als de order binnen is. Voorraadvorming is hierbij dus niet aan de
orde. De andere toeleverancier maakt iets minder unieke produkten (tankni-
veausystemen) en deze toeleverancier slaat zo nodig zijn voorraden in een
eigen magazijn op. Hierop heeft de uitbesteder geen invloed; dit is puur eigen
beleid.

Datacommunicatie

Datacommunicatie met zowel uitbesteder als subleveranciers is niet van belang
aangezien het in deze branch gaat om ad hoc leveringen. Een dergelijke vorm
van communicatie kan pas uit bij een hoge frequentie van leveringen.

Transporttoename door ’just-in-time’-leveringen

Een verband tussen hoge frequentie van leveringen en daardoor te verwachten
transporttoename is hier niet aan de orde.

Subleveranciers

Selectiecriteria voor de eigen leveranciers kunnen als volgt worden gerang-
schikt:

1. betrouwbaarheid (kwaliteit en techniek), aangetoond door middel van
ervaring en een goede leveranciersaudit vooraf;

2. gezonde financiële situatie;
3. leverbetrouwbaarheid;
4. prijs.

Afstand speelt in de leveranciersselectie geen belangrijke rol. Pas als aan alle
genoemde criteria is voldaan en je misschien een keuzemogelijkheid hebt
tussen twee leveranciers gaat de voorkeur uit naar de dichtstbijzijnde. Dit is
echter een zeer hypothetisch geval. In de praktijk wordt geen serieuze afweging
met betrekking tot de afstand tot de subleverancier gedaan. De toeleverancier
van tankniveausystemen vindt afstand tot de uitbesteder belangrijker dan de
afstand tot de subleveranciers. In de scheepsbouw zitten vaak ook veel
leveranciers gevestigd in een beperkte straal om de uitbesteders heen, zie
hiervoor Rotterdam en omgeving. Vandaar dat hij ook wil verhuizen naar dit
gebied.
De toeleverancier van scheepsschroeven geeft aan dat afstand relatief is ten
opzichte van het strategisch belang, de kosten en het specialisme van het
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produkt. Hij werkt dan ook deels wereldwijd en deels zoekt hij voor simpele
leveringen subleveranciers ’om de hoek’.

Regionale complexen

Over regionale complexen bestaan tegengestelde meningen bij de toeleveran-
ciers. De scheepsschroevenfabrikant ziet hier een gevaar in dat de subleve-
ranciers onderling over hun contact met dat bedrijf praten, waardoor onderling
ontevredenheid kan bestaan. De overheid is wel de laatste die zich ermee moet
bemoeien en verkwist al teveel geld aan onvruchtbare zaken als enquêtes en
subsidies ten behoeve van bodemloze putten.
De andere toeleverancier echter ziet hierin wel een voordeel, bijvoorbeeld
Rotterdam en omgeving als regionaal complex van scheepsbouwactiviteiten. De
overheid zou dit kunnen bevorderen in de rest van het land door spreiding van
industriële activiteiten na te streven buiten de Randstad.

4.6.3 Produkt-marktcombinatie landbouwwerktuigen

Initiatief tot eerste T&U-contact

Het leggen van het eerste contact tussen uitbesteder en toeleverancier is vaak
een wisselwerking tussen beide. De nadruk ligt echter op het initiatief van de
toeleverancier in ongeveer 80% van de gevallen, als gevolg van directe acquisi-
tie. De rest van de contacten komt tot stand op initiatief van de uitbesteder door
middel van reacties op mailingen, beurzen etc.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid van grote uitbesteders wordt voorkomen door verschillende
maatregelen:

spreiding van de omzet over meerdere bedrijven. De 20/80 regel gaat
hier op, wat wil zeggen dat maximaal 80% van de omzet in handen mag
zijn van minimaal 20 grote uitbesteders; volgens de toeleveranciers is dit
echter een automatische wet der grote getallen die juist niet wordt nage-
streefd maar wordt bestreden;
risicoverschuiving naar de eigen subleveranciers door weer eigen capaci-
teit en opdrachten uit te besteden;
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in stand houden van een zeer flexibel machinepark wat ten behoeve van
velerlei activiteiten ingezet kan worden; dit is echter wel een kostbare
aangelegenheid wat zo mogelijk wordt doorberekend in de prijs naar de
uitbesteder.

Knelpunten

Een algemeen voorkomend knelpunt blijkt de aansluiting van de verschillende
engineeringsafdelingen te zijn; know-how van niet-specialisten bij de uitbesteder
en specialisten bij de toeleverancier. Dit knelpunt doet zich vaak voor in de
ontwerpfase van het produkt bij de uitbesteder. Vaak manifesteert zich dat door
te late inschakeling van de toeleverancier in het ontwerp van het produkt,
waardoor niet of zeer laat gebruik wordt gemaakt van het aanwezige specialis-
me bij de toeleverancier over het toe te leveren onderdeel. Dit kan leiden tot
ongelukkigheden in het ontwerp van het produkt die leiden tot moeilijkheden in
het produktieproces bij de toeleverancier én de uitbesteder wat voorkomen had
kunnen worden door tijdige inschakeling van de toeleverancier. Vaak zijn de
ontwikkelingsafdelingen bij de uitbesteders niet flexibel genoeg waardoor er een
rem komt te staan op de acceptatie van nieuwe ontwikkelingen. Het technisch
contact tussen engineeringsafdelingen van beide partijen is dus vaak de
achillespees in het gehele contact. Het vermoeden heerst dat de technici op
engineeringsafdelingen bij de uitbesteder geen werk uit handen willen geven uit
angst voor het verlies in aanzien en het verlies in werk. Genoemde communica-
tiestoornissen kunnen worden voorkomen door een meer flexibele houding bij
de uitbesteder en een vroege inschakeling van de toeleverancier in de ontwerp-
fase van een produkt.

Afstand

Over het verband tussen de afstand uitbesteder-toeleverancier en de kans op
structurele dan wel incidentele toelevering bestaan tegengestelde meningen.
Eén toeleverancier vindt dat hoe groter de afstand tussen beide partijen wordt,
hoe kleiner de kans op structurele toelevering wordt. Dit heeft echter wel alles
te maken met de aard van het toegeleverde produkt, namelijk elektronische
componenten. Door deze toeleverancier wordt de aard van het produkt als
reden opgevoerd voor het feit dat grote afstand tussen uitbesteder en toeleve-
rancier een groot probleem oplevert. Uit een eigen enquête onder potentiële
afnemers bleek namelijk dat de afnemer persoonlijk invloed wil hebben op
eventueel wijzigingen in de componenten van een bepaald produkt. Dus snel en
veelvuldig persoonlijk contact wordt als zeer belangrijk ervaren. Dit wordt
problematisch bij het groeien van de afstand. Als voorbeeld hiervan kan worden
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aangevoerd dat vijf leveranciers van elektronische componenten uit verschillen-
de plaatsen in Nederland (Almelo, Hengelo, Ede, Amersfoort en Bodegraven)
de in Friesland gevestigde toeleverancier hebben gevraagd om de assemblage
voor de noordelijke markt, dat wil zeggen de drie noordelijke provincies, over te
nemen. Dit gebeurde als gevolg van het feit dat de bedrijven hun marktaandeel
dreigden te verliezen doordat ze te ver weg waren gevestigd, wat problemen
gaf met snelle realisering van persoonlijk contact tussen afnemer en leve-
rancier. De bewuste toeleverancier ging hier in drie gevallen mee akkoord
omdat de produkten naadloos aansloten bij de eigen activiteiten, zodat dit geen
moeilijkheden opleverde.
In de elektrotechnische toelevering is de afstand tussen toeleveranciers en
uitbesteders erg belangrijk. Meestal bevindt ongeveer 60% van de afzet zich
binnen een straal van 50 km rond het bedrijf. Bij deze bewuste toeleverancier is
een uitzondering gemaakt voor een opdracht van een uitbesteder uit Heerlen.
Dit had voornamelijk als oorzaak de uitzonderlijke grootte van de opdracht en
het buitengewoon goede contact tussen beide bedrijven.
Volgens een andere toeleverancier werkt de invloed van afstand anders. Deze
beweert namelijk dat bij het toenemen van de afstand de kans op zowel
incidentele als structurele toelevering afneemt. Structurele toelevering over
grote afstand is mogelijk mits alles van tevoren precies is in te plannen. Ten
aanzien van het produkt van deze toeleverancier (hydraulische aandrijfsyste-
men) geldt dat men juist zoveel mogelijk binnen de regio zaken wil doen. De
toeleverancier is echter gevestigd in Zuid-Limburg terwijl de bij dit onderzoek
betrokken uitbesteder waaraan hij levert in Friesland is gevestigd. Deze relatie
vormt dus min of meer een uitzondering op de regel. Het bedrijf vormt namelijk
een onderdeel van een landelijk concern met vestigingen die regionaal geori-
enteerd zijn.

Lokatie

De lokatie van de toeleverancier speelt in het algemeen geen rol bij de kans op
contact met uitbesteders, aldus alle drie de toeleveranciers. Wel hangt dit
samen men de aard van het produkt. Hoe gespecialiseerder en unieker een
produkt is, des te groter is de reikwijdte van een dergelijk produkt.

Flexibiliteit

Alle drie bedrijven zijn in aan het begin van de tachtiger jaren gestart met de
invoering van ’zero-defects’ en ’just-in-time’-leveringen, zodat de produktie werd
afgestemd op een hoge mate van flexibiliteit in de leveringen. In alle gevallen is
het zo dat de toeleveranciers onder druk van de uitbesteders zijn begonnen
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met deze ontwikkelingen. De toeleverancier van hydraulische aandrijvingen
beschikt sinds 1989 over een Lloyd’s iso-9000 kwalificatie. Volgens zijn zeggen
is deze toeleverancier nog steeds de enige gecertificeerde toeleverancier in
deze markt. Dit is mede te danken aan dat het bedrijf onderdeel is van een
groter geheel.

Voorraden

Zonder uitzondering worden voorraden opgeslagen bij de toeleveranciers, op
het eigen terrein. Ook dit gebeurt vaak volgens aanvraag van de uitbesteders
die zelf zo min mogelijk voorraden aan willen houden. De klant is in dit geval
koning: er wordt gestreefd naar een win/win-situatie voor uitbesteder en
toeleverancier.

Datacommunicatie

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling (EDI) met de uitbesteders gebeurt
maar bij één toeleverancier, namelijk de toeleverancier van hydraulische
aandrijvingen. Tegelijkertijd is een plan in ontwikkeling om hetzelfde in gang te
zetten bij belangrijke toeleveranciers, hetgeen naar verwachting in 1994/
1995 operationeel zal zijn. EDI staat voor Electronic Data Interchange, een
geautomatiseerd data-uitwisselingsnetwerk. Problemen die zich hierbij voordoen
zijn echter ten eerste systeemharmonisatie en ten tweede beveiliging van
gegevens.

Transporttoename door ’just-in-time’-leveringen

Gemeenschappelijk ideeën bestaan er over een fikse transporttoename als
gevolg van een hogere frequentie in levering. Een probleem hierbij is echter wie
er opdraait voor de extra kosten die daarmee gemoeid zijn, de uitbesteder, de
toeleverancier of de subleverancier.

Subleveranciers

Alleen de toeleverancier van elektrotechnische produkten geeft aan zelf ook
leveranciers te hebben, namelijk 120 stuks, verspreid over Nederland. Onge-
veer 95% daarvan bevindt zich buiten Friesland (de eigen vestigingsprovincie)
in West- of Midden-Nederland of in Duitsland (60% van de inkoopomzet). Ten
aanzien van deze subleveranciers is afstand totaal niet van belang. Tevens zijn
in Friesland weinig tot geen subleveranciers aanwezig waarvan gebruik kan
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worden gemaakt.

Regionale complexen

Over regionale complexen van toeleveranciers en uitbesteders bestaan verschil-
lende meningen. Een voordeel ervan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat gelijk-
soortige toeleveranciers centrale opslagplaatsen kunnen oprichten ten behoeve
van de opslag van ’spare parts’. Als voorbeeld wordt aangedragen de zuivel en
suikerindustrie in de drie noordelijke provincies. Ook zou een regionaal complex
voor toeleveranciers gunstig kunnen werken voor de prijsvorming. Een nadeel
zou kunnen worden gevormd door het feit dat een dergelijk regionale betrok-
kenheid verstarrend zou kunnen werken ten aanzien van de oriëntatie van de
bedrijven op de ontwikkelingen en mogelijkheden buiten de eigen regio.
Overheidsacties ten gunste van de ontwikkeling van regionale complexen zou
kunnen zijn de stimulering van grote bedrijven naar het Noorden van het land te
gaan om een basis te vormen voor een eventueel regionaal T&U-complex. Nu
is er nog teveel kleine industrie in dit gebied terwijl de grote industrie met dito
toeleveringsbehoefte afwezig is. De toeleverancier van hydraulische aandrijvin-
gen is al onderdeel van een dergelijk regionaal complex in Limburg, mede als
gevolg van haar eigen strategie.

4.6.4 Produkt-marktcombinatie cv-regelapparatuur

Initiatief tot eerste T&U-contact

De initiatieven tot contact met uitbesteders in het geval van nieuwe projecten
ligt ook hier voor 90-95% bij de toeleveranciers. Slechts in één geval is dit
eigenlijk andersom. Dit komt omdat deze toeleverancier -in het noorden
gevestigd- een uitzonderingspositie inneemt wat betreft het produkt (wikkelen
van spoelen en transformatoren). Het bedrijf is door de jaren heen gegroeid
door mond op mond reclame en heeft wat betreft produkt en werkwijze nog
geen concurrentie te duchten in de regio. De werkzaamheden van de toeleve-
rancier zijn mede door de inbreng van de in dit onderzoek belichte producent
van cv-regelapparatuur zodanig verfijnd en gespecialiseerd dat het bedrijf, zeker
in de regio, een goede naam heeft opgebouwd, waardoor het bedrijf niet aan
acquisitie hoeft te doen. Bij een van de andere toeleveranciers die zelf het
leeuwedeel van de contacten moet initiëren wordt in de toekomst een verande-
ring verwacht in deze situatie. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Ten
eerste het groeiende kwaliteitsdenken bij de uitbesteders én toeleveranciers en
ten tweede de trend van het terugbrengen van het aantal toeleveranciers bij de
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uitbesteders tot een klein aantal gecertificeerde toeleveranciers. Deze ontwikke-
lingen brengen met zich mee dat de overgebleven toeleveranciers een sterkere
onderhandelingspositie zullen krijgen ten opzichte van de uitbesteders waardoor
de afhankelijkheid van uitbesteders ten aanzien van die toeleveranciers zal
toenemen. Deze situatie brengt met zich mee dat uit de beperktere keuze van
toeleveranciers uitbesteders vaker bij dezelfde zullen aankomen, ditmaal meer
en meer op eigen initiatief. De toeleverancier in kwestie vindt dit een goede
ontwikkeling aangezien wordt verwacht dat hij zelf tot de overlevenden van de
genoemde trend zal behoren.

Afhankelijkheid

Om de afhankelijkheid van uitbesteders tegen te gaan, worden door de toeleve-
ranciers uit dit netwerk verschillende maatregelen genomen, namelijk:

zo breed mogelijk produkten- en uitbestederspakket verzorgen, waardoor
de toeleveringsomzet verspreid is over zoveel mogelijk sectoren van de
Nederlandse industrie: hierdoor wordt een risicospreiding wat betreft de
omzet bereikt, zodat wezenlijke afhankelijkheid van uitbesteders zoveel
mogelijk wordt vermeden; deze situatie wordt niet zozeer nagestreefd,
maar is meer een gegeven waar het bedrijf mee te maken heeft, gezien
het produkt wat het op de markt brengt, namelijk pakkingen, een produkt
wat in velerlei soorten en toepassingen in de industrie wordt gebruikt;
binnen de toeleveringsomzet wordt de 20\80-regel toegepast: maximaal
tachtig procent van de omzet in handen van minimaal 20 uitbesteders;
dit voorkomt dat één of meerdere uitbesteders een te groot stempel
drukken op de omzet van de toeleverancier;
afspraken maken met uitbesteders: als bijvoorbeeld door de toeleveran-
cier voor een bepaalde uitbesteder gerichte investeringen worden
gedaan, dan worden vooraf afspraken gemaakt met de uitbesteder ten
aanzien van het minimum aantal orders per tijdseenheid om de continu-
iteit te waarborgen.

Knelpunten

Als voornaamste knelpunt wordt aangeduid het contact met mensen van de
afdeling engineering en ontwikkeling van de uitbesteders. De toeleverancier is
afhankelijk van de uitbesteder met betrekking tot een vroege inschakeling in de
ontwikkelingsfase van het produkt. Daarnaast blijkt nog maar al te vaak dat
deze mensen vaak mooie ideeën met de mond beleiden, maar in de praktijk
blijft het echter bij te ingewikkelde constructies omdat deze afdelingen nog
teveel ’op een eiland’ functioneren. Op papier worden dan wel termen als ’early
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supplier involvement’, ’co-design’ en ’co-development’ gebezigd, in de praktijk
echter komt hiervan maar weinig terecht. Vroege inschakeling van de toeleve-
rancier verloopt nog steeds erg stroef. Als tweede knelpunt wordt genoemd dat
inkopers van uitbesteders nog steeds prijsjagers zijn. De prijs van de toeleve-
rancier wordt al snel te hoog gevonden, ongeacht de kwaliteit die er tegenover
staat. Bij bestaande produkten die al zijn opgenomen in het programma van de
uitbesteder functioneren inkopers nog steeds als budget-inkopers, een houding
die ontstaat onder druk van hogerhand om de inkoopkosten elk jaar weer te
drukken. Bij nieuw toe te leveren produkten vormt de inkoper nog geen obsta-
kel aangezien dit nog niet onder zijn verantwoordelijkheid valt. Door de ontwik-
kelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering en snelheid en betrouwbaar-
heid van leveringen is deze situatie nogal veranderd, aangezien de inkoper van
de uitbesteder onder invloed is komen te staan van andere actoren met toege-
nomen belang, zoals de kwaliteitsmanager van de uitbesteder, de expediteur en
ook de ontwikkelingsafdeling van de uitbesteder. Deze drie actoren vormen met
de toeleverancier en de afdeling inkoop een vijfhoek van actoren die de
beoordeling van de toeleverancier beïnvloeden en die dus de invloed van de
inkoper verkleinen.

Afstand

De fysieke afstand tussen toeleverancier en uitbesteder speelt een rol in relatie
tot het soort produkt wat wordt toegeleverd. Het gaat daarbij dan voornamelijk
om het gewicht, de omvang, de kosten en de waarde van het produkt. Hoe
hoger het aandeel van genoemde aspecten in het produkt, hoe groter de druk
zal zijn op de afstand tussen toeleverancier en uitbesteder. Daarnaast speelt de
frequentie van de leveringen een rol. Bij een hoge frequentie wordt de afstand
belangrijker dan bij een lage leveringsfrequentie. In het Zuiden van het land zie
je als gevolg daarvan een concentratie van toeleveranciers om een aantal grote
uitbesteders heen, zoals DAF, Rank Xerox en Philips. Bij toeleveranties van
pakkingen echter speelt dit aspect totaal geen rol. De markt van deze toeleve-
rancier strekt zich dan ook uit in de hele Benelux en een deel van Duitsland
(Ruhrgebied). Daarbuiten wordt de afstand te groot om aan de eisen van leve-
ringsbetrouwbaarheid te voldoen, terwijl tegelijkertijd buiten dit gebied de
concurrentie ter plekke toeneemt. De Belgische markt is voor dit produkt erg
moeilijk door de ondervonden anti-Nederlandse mentaliteit aldaar. De rol van
afstand is dus branche-afhankelijk en specialisme-afhankelijk. Als de toeleve-
rancier monopolist is heeft afstand geen enkele invloed op de relatie toeleve-
rancier-uitbesteder. Als er meerdere aanbieders tegelijk met een identiek
produkt op de markt opereren dan gaat het verhaal wel op. De invloed van
afstand is dus afhankelijk van de mate waarin de toeleverancier is gespeciali-
seerd in een bepaald produkt of bewerking (uniekheid van het produkt) en de
markt waarop de toeleverancier opereert. De toeleverancier van spoelen en
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transformatoren geeft aan dat zijn belangrijkste uitbesteder inderdaad ook
dichtbij is gevestigd, wat een doorslaggevende reden is voor het belang van
deze relatie, zowel voor de uitbesteder als de toeleverancier, naast redenen als
goed persoonlijk contact en groot onderling vertrouwen. De belangrijke rol van
afstand in het T&U-contact kan bewust worden doorbroken door de uitbesteder
om strategische redenen. Als de uitbesteder voor toelevering van een strate-
gisch produkt niet te afhankelijk wil zijn van één toeleverancier dan kan om
redenen van risicospreiding gekozen worden voor een toeleverancier op
grote(re) afstand om de druk op de beschikbaarheid van het goed van de ketel
te halen. De levering wordt dan bewust gespreid, zodat beide toeleveranciers
op verschillende gebieden tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld.

Lokatie

Het verband tussen plaats van vestiging van de toeleverancier en de kans op
contact met uitbesteders staat onder invloed van de mate van specialisatie van
het toegeleverde produkt. Hoe specialistischer het produkt, hoe minder de
lokatie van de toeleverancier er toe doet. Zodra de toeleverancier meer
concurrentie ondervindt in de markt neemt de invloed van afstand tot de
uitbesteder toe. In het geval van de spoelen- en transformatorenleverancier uit
het noorden gaat het in eerste oogopslag om een afgelegen vestiging wat voor
problemen zou moeten zorgen voor de afzet van de produkten. Dit is echter
niet zo, aangezien dit de enige toeleverancier is op dit gebied in het Noorden,
waardoor het bedrijf zich met een voornamelijk regionale afzet prima in leven
kan houden. De gegroeide afzet van het bedrijf dat haar werkzaamheden
slechts tot het Noorden beperkt is sterk te danken aan het feit dat het bedrijf
strategisch (centraal) is gevestigd tussen haar belangrijkste afnemers in het
noorden.

Flexibiliteit

Alle ondervraagde toeleveranciers uit de pmc cv-regelapparatuur leveren
volgens de modernste flexibiliteits-condities. In het algemeen is bij de toeleve-
ranciers sinds de begin tachtiger jaren uit eigen beweging het besef gegroeid
dat men mee moest gaan met het nieuwe kwaliteitsdenken. Zodra de voordelen
hiervan voor het eigen bedrijf werden onderkend is deze houding geïntrodu-
ceerd en verder geperfectioneerd. Hieruit voortvloeiend zijn de ’just-in-time’-
gedachte, de ’zero-defects’-gedachte en de ’ship-to-line’- gedachte, waarmee
wordt bedoeld levering aan het begin van de produktielijn van de afnemer. Bij
de toeleverancier van pakkingen bijvoorbeeld worden tegenwoordig bij het
bedrijf alle gerede produkten opgeslagen, terwijl de grondstoffen naar behoefte
worden aangevuld. Vijf jaar geleden was dit nog andersom. Er vindt dus
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langzamerhand een afwenteling plaats van de kosten van grondstoffen en
opslag naar beneden in de produktiekolom. Naast het eigen besef aan de trend
van het kwaliteitsdenken mee te doen werd deze nieuwe problematiek echter
ook geïntroduceerd doordat in eerste instantie de uitbesteder bepaalde kosten
en problemen verlegde richting de toeleverancier. Doordat de toeleveranciers
hierop adequaat hebben ingespeeld is de eenzijdige afhankelijkheid van de
toeleverancier in de T&U-relatie omgezet in een meer tweezijdige afhankelijk-
heid tussen toeleverancier en uitbesteder. Deze situatie heeft voor beide
partijen uiteindelijk voordeel opgeleverd.
De invloed van de uitbesteder heeft dus wel degelijk invloed gehad op de
houding van de toeleverancier in deze. Met name bij de toeleverancier van
spoelen is deze invloed wel erg pregnant, in het geval van de relatie met de
bijbehorende producent van cv-regelapparatuur. In dit geval werd het produk-
tieproces in opdracht van de uitbesteder aangepast als voorwaarde voor het
verkrijgen van opdrachten. Daardoor is met gerichte hulp van de uitbesteder
(ook financiële hulp) eerst een zogenoemde ’Q is key’-programma ontwikkeld:
kwaliteit is de sleutel voor goede toeleveranciers (ingangskontrole, proceskon-
trole etc.). Deze actie van de uitbesteder geeft wel aan dat het hier een uiterst
strategische toeleverancier betreft.
Ondanks deze veelal positieve invloed van de uitbesteders levert de nieuwe
situatie nog wel problemen op, aangezien de verlangens van de uitbesteder niet
altijd even realistisch zijn. Men verlangt een hoge mate van flexibiliteit van de
toeleverancier, terwijl men er zelf niet altijd op is voorbereid. Met andere
woorden de eisen van de uitbesteders kunnen nog wel eens vooruitlopen op de
ontwikkelingen in de organisatie in het eigen bedrijf. Dit ligt onder andere aan
het feit dat het onderling contact tussen toeleverancier, afroeper en expediteur
moet worden verbeterd. Daarbij komt, dat per bedrijf de meetmethoden ten
aanzien van ’zero-defects’ en ’just-in-time’ erg verschillen. Tussen de uitbeste-
ders onderling is hierin geen enkele stroomlijn te vinden. Dit betekent dat de
beoordeling van ’just-in-time’-leveringen en andere maatstaven van produktie en
leveringen per bedrijf erg verschillen, terwijl de terugkoppeling van eventuele
problemen van de uitbesteder naar de toeleverancier nogal eens mankeert.
Hierin komt maar zeer moeizaam enige verbetering.

Voorraden

De voorraden worden in alle gevallen bij de toeleverancier opgeslagen en
betaald. Hieraan zijn vaak wel wat additionele kenmerken verbonden. De
voorraadhouding is bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan een maximum duur van
bijvoorbeeld drie maanden. Als tegenprestatie maakt de uitbesteder zijn be-
hoeften ook voor drie maanden in het vooruit bekend. Dit betekent een prijs-
voordeel voor de uitbesteder en een flexibiliteitsvoordeel voor de toeleverancier.
Tevens is voor de uitbesteder mogelijke leveringsuitval zo ondervangen.
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Datacommunicatie

Men is zich ervan bewust dat datacommunicatie tussen toeleverancier en
uitbesteder een ’hot item’ is de afgelopen jaren. Twee van de drie toeleveran-
ciers zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de start ervan met een
uitbesteder. In het ene geval gaat het om een proefproject met Philips ten
behoeve van de toepassing van Electronic Data Interchange (EDI). EDI kan
dan experimenteel worden toegepast bij communicatie in het kader van
opdrachten, afroepschema’s, verzendingsadministratie, facturering en betaling.
In het andere geval start de toeleverancier in de zomer van 1992 een EDI-
project gesubsidieerd door EZ. Dit gebeurt in samenwerking met DAF. De
toeleverancier staat op een lijst van 40 bedrijven die voor dit experiment bij
DAF in aanmerking komen. De toepassing zal liggen in het feit dat afroepsche-
ma’s van de uitbesteder naar de toeleverancier worden gestuurd, waarna de
paklijsten van de toeleverancier richting uitbesteder worden gezonden. Vervol-
gens worden controle-uitkomsten en de facturering weer naar de toeleverancier
teruggestuurd. Het geheel zal min of meer automatisch gebeuren. Door beide
toeleveranciers wordt verwacht dat EDI een grote vlucht zal gaan nemen in de
toekomst in de industrie. De snelheid van invoer zal echter afhangen van de
mate van uniformiteit van de verschillende naast elkaar bestaande computer-
programma’s op dit gebied.

Transporttoename door ’just-in-time’-leveringen

Naar verwachting van de toeleveranciers zal de toegenomen flexibiliteit inder-
daad een hogere frequentie van het goederentransport tot gevolg hebben. Als
bijvoorbeeld nu artikelen op maandelijkse afroep worden geleverd, dan kan dat
over een jaar wel wekelijks gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat er vier maal
zoveel ritten zullen worden uitgevoerd voor dezelfde hoeveelheid goederen.

Subleveranciers

Twee van de drie toeleveranciers maakt zelf gebruik van subleveranciers. De
belangrijkste selectiecriteria ten aanzien van de eigen toeleveranciers zijn:

1. kwaliteit van het produkt;
2. prijs;
3. leveringsbetrouwbaarheid.

De afstand tot de toeleveranciers is geen bewust selectiecriterium, alhoewel het
wel onbewust een rol speelt (hoe dichter bij, hoe liever).

136



Regionale complexen

Over regionale complexen wordt om verschillende redenen eensgezind ge-
dacht: onzin. De ene toeleverancier merkt daarbij op dat dit ligt aan de aard
van het produkt dat hij toelevert, namelijk een geringe waarde en omvang,
waardoor de transportkosten ’peanuts’ zijn in verhouding tot het gehele kosten-
plaatje. Het contact met uitbesteder wordt wel als erg belangrijk ervaren, maar
een eventuele grote afstand wordt ondervangen door een tussenpersoon in te
schakelen. Een tweede toeleverancier merkt op dat een regionaal complex
alleen maar nadelig kan zijn voor de toeleveranciers. Er heerst dan namelijk het
gevaar van het Toyotisme, waarmee gedoeld wordt op de eis die Toyota stelt
aan zijn toeleveranciers om zich binnen een straal van 50-100 km rond het
bedrijf te vestigen. Vervolgens worden deze bedrijven dan zo afhankelijk
gemaakt van het eigen bedrijf dat de uitbesteder in een positie terecht komt dat
hij onmogelijke eisen aan de toeleverancier kan stellen, omdat de toeleveran-
cier hiertegen geen verweer meer heeft. De toeleverancier wordt vervolgens
dermate uitgezogen zodat hij uiteindelijk failliet gaat. Toyota gaat dan weer op
zoek naar een vervangende leverancier en zo begint het weer van voren af
aan.

4.6.5 Produkt-marktcombinatie telecommunicatie-apparatuur

Initiatief tot 1e T&U-contact

Bij twee van de drie ondervraagde toeleverancier gaat het leggen van het
eerste contact met uitbesteders altijd uit van de toeleveranciers. Ze plegen
hiervoor acquisitie door middel van beursbezoek, mailings, etc. Bij één toeleve-
rancier echter gaat het initiatief tot contact altijd uit van de uitbesteder. Dat
komt omdat deze toeleverancier in Nederland marktleider is met zijn produkt,
namelijk kabels in alle soorten en maten. Daarnaast speelt het specialisme van
het produkt daarbij een grote rol.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid van één of meerdere grote uitbesteders wordt ondervangen
door de omzet per klant te beperken tot maximaal 10%. Dreigt dit meer te
worden dan worden gedegen afspraken gemaakt met de uitbesteder om het
risico voor de toeleverancier af te dekken. Daarnaast wordt afhankelijkheid
ingeperkt door de omzet zoveel mogelijk te spreiden over meerdere uitbeste-
ders. Bij de toeleverancier van kabels is afhankelijkheid in het geheel niet aan
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de orde, eerder andersom gezien het bovenstaande. Daarnaast is het bedrijf zo
groot dat het voldoende afnemers en capaciteit heeft om niet afhankelijk te
hoeven zijn.

Knelpunten

Een belangrijk zeer branch-specifiek knelpunt dat wordt genoemd is de recente-
lijk veranderde produktaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in
dat sinds kort de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een produkt ligt bij
de maker ervan. Het gevolg daarvan is dat uitbesteders zeer stringente normen
en koopvoorwaarden hanteren om zich in te dekken bij eventuele schadeclaims.
Zo wordt het risico bij de toeleveranciers gelegd, wat weer extra inspanningen
en problemen voor de toeleveranciers betekent. Als tweede knelpunt wordt
genoemd dat uitbesteders steeds minder geld in voorraden en investeringen
steken, wat ook weer een extra druk betekent op de planning van de toeleve-
rancier. Ook de geringe loyaliteit van uitbesteders ten aanzien van toeleve-
ranciers wordt als knelpunt ervaren. Dit is een gevolg van de toenemende
standaardisatie van produkten in de elektronicabranch waarmee het specialisme
als onderscheid in de markt verdwijnt en waardoor de onderlinge prijsconcur-
rentie tussen toeleveranciers toeneemt. De uitbesteder wordt als gevolg
daarvan steeds meer een prijsjager en zal om een geringe extra marge op de
inkoop al veranderen van toeleverancier.
Als laatste wordt veelal als knelpunt ervaren in de communicatie met uitbeste-
ders. De instelling van uitbesteders is vaak commercieel, terwijl juist in eerste
aanleg de technische kant van het contact erg belangrijk is.

Afstand

De relatie tussen een toename van de afstand en een daarmee afnemende
kans op structurele toeleveringscontacten is slechts in één geval aan te geven
namelijk in het geval van de kabeltoeleverancier. Dit geldt zeker in het geval
van leveringen buiten een straal van 150 á 200 kilometer ten opzichte van
daarbinnen. In de eigen, Nederlandse markt heeft het bedrijf minder te duchten
van concurrentie dan in het buitenland, terwijl daarnaast natuurlijk de naambe-
kendheid in eigen land groter is. Deze situatie is buiten de genoemde straal, in
dit geval het buitenland, niet te verwezenlijken. In het buitenland heeft het
bedrijf ook te maken met een andere regelgeving op het gebied van toepas-
singseisen en veiligheidsnormen voor de eigen produkten, wat vaak een
belemmering voor de afzet betekent. Daarnaast spelen bij dit bedrijf de trans-
portkosten een grote rol. Dat komt door het feit dat de kabels op grote rollen
gewikkeld worden die moeilijk hanteerbaar en vervoerbaar zijn, terwijl ze ook
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erg veel gewicht hebben. Bij het toenemen van de afstand kan toelevering door
sterk stijgende transportkosten dus steeds minder uit.
In het algemeen wordt de invloed van afstand gekoppeld aan de waarde van
het produkt en het specialisme dat het met zich meebrengt. Hoe duurder en
specialistischer het produkt, hoe minder de afstand ertoe doet.

Lokatie

Geen enkele toeleverancier ziet een relatie tussen de vestigingsplaats van de
toeleverancier en de kans op contact met uitbesteders, althans binnen Neder-
land. Deze mening geldt alleen met betrekking tot het eigen produkt dat twee
van de drie bedrijven voortbrengen, respectievelijk kabels en connectoren,
waardoor deze toeleveranciers een unieke plaats innemen op de markt. Buiten
Nederland gaan bij de produktie van kabels de transportkosten een grote rol
spelen, zodat de klandizie afneemt naarmate de afstand toeneemt. Over de
invloed van afstand in het algemeen wordt door de bedrijven geen uitspraak
gedaan.

Flexibiliteit

Zonder uitzondering streven de ondervraagde toeleveranciers een hoge mate
van flexibiliteit na in de vorm van just-in-time en zero defects in de leveringen
(service to shelf). Door goede afspraken met klanten en een vertrouwensrelatie
op te bouwen is het mogelijk bij seriematige leveringen alleen steeksproefsge-
wijs de produkten bij de toeleverancier te controleren op fouten terwijl verder
overleg niet meer nodig is. Dit levert voor beide partijen een grote tijd- en
kostenbesparing op. Eén toeleverancier heeft bijvoorbeeld een gecomputeri-
seerd ’materials requirement planning system’ ingevoerd waardoor zeer snel en
voor 95% gegarandeerd foutloos geleverd kan worden. Dit heeft er toe geleid
dat er op aanvraag nog dezelfde dag geleverd kan worden. Alle toeleveranciers
zijn ook gekwalificeerd volgens de ISO-9000 normen. Deze ontwikkelingen
hebben zich in het begin van de tachtiger jaren ingezet, zodat dit er toe heeft
geleid dat, mede onder druk van uitbesteders de toeleveranciers zelf ook het
kwaliteitsdenken zijn gaan toepassen in het eigen bedrijf.

Voorraden

De voorraden worden onveranderlijk bij de toeleveranciers opgeslagen, al of
niet onder druk van de uitbesteder. Voor de toeleveranciers zelf kan snelle
levering uit eigen voorraad een belangrijk marketing-instrument vormen naar
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nieuwe klanten toe. Bij uitzonderlijke gevallen wordt wel eens met een klant een
contract gesloten over een behandeling ’op maat’. Dit kan bijvoorbeeld inhou-
den dat wegens omstandigheden de voorraden wel eens langer dan gewoonlijk
bij de toeleverancier worden opgeslagen.

Datacommunicatie

Datacommunicatie (EDI) met uitbesteder is als het nog niet in werking is wel in
voorbereiding bij de toeleveranciers. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat via
bedrijfsartikelcodes kan worden besteld door de klant uit geautomatiseerde
voorraden, met geautomatiseerde facturering. Dit betekent voor beide partijen
een geweldige binding, waardoor er van te voren lang en uitgebreid moet
worden nagedacht en overlegd. Daarnaast moet er een goede afstemming
komen van de hardware tussen klant en toeleverancier. Dit alles kan veel tijd
en moeite en dus geld kosten. Omdat het een forse investering vergt om iets
dergelijks op poten te zetten zal EDI vermoedelijk onbereikbaar worden voor al
te kleine toeleveranciers voor wie een dergelijke investering waarschijnlijk
boven het hoofd zal groeien. EDI zal echter volgens de respondenten een
’must’ worden voor iedere serieuze toeleverancier in de toekomst. Het kan de
huidige papierwinkel ten aanzien van orderuitwisseling, facturering en logistiek
vervangen.

Transporttoename door ’just-in-time’-leveringen

De relatie tussen ’just-in-time’ en een toename van het goederentransport wordt
wel degelijk door de toeleveranciers onderkend. De frequenties van de leverin-
gen zal als gevolg van flexibele organisatie van de produktie gaan toenemen. In
de toekomst wordt in sommige gevallen zelfs leveringen op dagbasis verwacht,
ten aanzien van sommige uitbesteders.

Subleveranciers

Twee van de drie toeleveranciers hebben zelf een aantal subleveranciers. De
selectiecriteria die hiervoor worden gehanteerd zijn achtereenvolgens:

1. kwaliteit;
2. prijs;
3. levertijd en leveringsbetrouwbaarheid;
4. lokatie(!), het liefst dichtbij.
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Voor de toeleverancier van connectoren, gevestigd te Brabant, geldt dat de
meeste toeleveranciers zich ook in dezelfde provincie bevinden (bijvoorbeeld 60
van de 100 gereedschapmakerijen waar gebruik van wordt gemaakt). De reden
hiervoor is de snelle bereikbaarheid en de veelvuldige intensieve contacten die
nodig zijn. Een aantal bijzondere inkopen wordt verder weg gehaald, bijvoor-
beeld de inkoop van goud en messing dat verwerkt wordt in connectoren komt
uit Amsterdam. Afstand is hierbij echter ook een relatief begrip, dat wil zeggen
dat een bepaalde mate van prijsverschil de reden kan zijn waarom niet van een
plaatselijke of regionale toeleverancier gebruik wordt gemaakt maar van een
andere verder weg gelegen toeleverancier. Aangegeven wordt dat in het
algemeen een prijsverschil van rond de 2% gemiddeld nog net geen reden is
om naar een andere toeleverancier over te stappen, 5% prijsverschil is een
twijfelgeval, terwijl 10% prijsverschil zeker een reden is om een toeleverancier
over grote afstand te verkiezen boven één die ’om de hoek’ is gelegen. Kwali-
teit staat echter op de eerste plaats. Het ligt dan aan het soort produkt welke
prijs men hiervoor betalen wil. In ieder geval is de afstand tot de subleveran-
ciers belangrijker dan de afstand tot de uitbesteders. Door de kabelleverancier
wordt opgemerkt dat de volgorde van belangrijkheid van de genoemde selectie-
criteria helemaal afhangt van het soort produkt waar het om gaat. Bij inkoop
van bulkgoederen (koper) speelt bijvoorbeeld prijs de belangrijkste rol, terwijl bij
kleinschalige hoogtechnische leveringen de prijs praktisch niet ter zake doet
maar kwaliteit juist weer wel. Bij deze toeleverancier speelt afstand echter in
alle gevallen geen enkele rol van betekenis.

Regionale complexen

Over regionale complexen van toeleveranciers en uitbesteders wordt door de
toeleveranciers weinig nagedacht. Bij navraag wordt er in het algemeen ook
geen waarde aan gehecht. Slechts één toeleverancier weet een voordeel van
een dergelijk complex te noemen, namelijk dat de geringe fysieke afstand
tussen toeleverancier en uitbesteder snel en veelvuldig overleg relatief gemak-
kelijk maakt. Een nadeel kan zijn de mogelijkheid tot het groeien van een
afhankelijkheidsrelatie met een grote uitbesteder (Toyotisme).

141



4.7 Conclusies

De uitbesteders

Uitbesteding, toelevering en ondernemingsstrategie

Bij elk van de vijf uitbesteders is de oriëntatie op kernactiviteiten en uitbesteding
van randactiviteiten een centraal onderdeel van de ondernemingsstrategie.
Gemiddeld beslaat de inkoopwaarde zo’n 50% of meer van de waarde van het
eindprodukt. De kernactiviteiten van de ondernemingen beperken zich voor alle
ondernemingen tot activiteiten die te maken hebben met de specifieke know-
how van het eigen produkt. Daarmee trachten ze zich een unieke positie op de
markt te veroveren. Voor de scheepswerf geldt echter dat door de toenemende
moeite die men zich moet getroosten om geschikte toeleveranciers te vinden,
het bedrijf een aantal eerder afgestoten activiteiten weer wil internaliseren. Dit is
enigszins in tegenspraak met de algemene trend van zoveel mogelijk uitbeste-
den. Daarnaast geldt echter ook voor iedere onderneming dat altijd een zekere
mate van eigen produktiecapaciteit binnenshuis wordt gehouden om niet de zo
belangrijke voeling met aanwezige trends in wensen, eisen en mogelijkheden in
de markt te verliezen. Gegeven de genoemde broodnodige eigen capaciteit
wordt de make or buy beslissing gedomineerd door twee centrale overwegin-
gen, namelijk ten eerste de afweging of het strategisch gezien zinvol is voor de
eigen onderneming om de activiteit blijvend te internaliseren, en ten tweede de
kosten/
baten afweging.

Ruimtelijke gevolgen: toeleveranciers en afstand

Als de overweging bij de uitbesteder ten faveure van uitbesteding is uitgevallen,
dan zijn kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid en prijs de voornaamste selectiecri-
teria waarop toeleveranciers worden beoordeeld. Bij structurele toeleveranciers
wordt naast de genoemde criteria de mate van synergie en flexibiliteit in
ontwerp en produktie als belangrijk selectiecriterium genoemd. Dit hangt samen
met het feit dat in toenemende mate gestreefd wordt naar duurzame relaties
met uitbesteders in de vorm van co-makership. Afstand tot de toeleverancier
wordt slechts in enkele gevallen als belangrijk ervaren. Ten eerste wordt het
van belang geacht in het geval van incidentele uitbesteding van componenten
en bewerkingen van geringe financiële waarde onder grote tijdsdruk. In dit soort
gevallen moeten de toeleveranciers het liefst ’om de hoek’ zitten. Ten tweede
gaat afstand een rol spelen in het geval van volumineuze leveringen met een
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relatief geringe waarde. Voor dit soort leveringen wordt geëist dat de toeleve-
rancier op een afstand van hooguit enkele uren rijden gevestigd is. Dit zijn
tevens toeleveringen waarbij afstandseisen ook kúnnen worden gesteld, aange-
zien dit soort toeleveranciers gespreid door het land voorkomen. Anders wordt
het in het geval van toeleveranties met een hoge mate van specialisme, waarbij
de toe te leveren componenten voor de uitbesteder ook een hoge strategische
en financiële waarde vertegenwoordigen in het eindprodukt. Voor dit soort
leveringen is de uitbesteder afhankelijk van het beperkte aanbod in de toeleve-
ringsmarkt en zal hij niet zelden over de grens moeten zoeken naar een
oplossing. De grotere afstand tot de toeleverancier leidt in dat geval echter
vrijwel nooit tot problemen, zodat de druk ook niet aanwezig is toeleveranciers
op korte afstand te zoeken. Er is dan in dit geval ook geen sprake van een
concentrerend effect in het ruimtelijk patroon van toeleveranciers rond de uitbe-
steder.

Datacommunicatie

Geautomatiseerde data-uitwisseling tussen bedrijven kan leiden tot een forse
kostenbesparing en een verhoogde efficiëntie voor beide partijen. Het vervangt
namelijk de berg papierwerk die vastzit aan de afhandeling van onderlinge
leveringen. Het zou tevens kunnen leiden tot een dé-concentrerend effect ten
aanzien van de spreiding van toeleveranciers, aangezien deze vorm van
communicatie tussen bedrijven de nadelen van afstand gedeeltelijk op zou
heffen.
Duidelijk is echter, dat geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen
uitbesteders en toeleveranciers nog lang niet van de grond is gekomen.
Afgezien van enkele pilot-projecten die soms met behulp van subsidie van de
grond komen zijn op dit gebied nog geen substantiële ontwikkelingen te
bespeuren. Redenen die daarbij meespelen zijn ten eerste het feit dat nog niet
iedereen van de voordelen ervan is overtuigd. Volgens velen wegen de investe-
ringskosten die er voor nodig zijn niet op tegen de baten die het zou opleveren.
Ten tweede is het zo dat operationalisering van automatische data-uitwisseling
synchronisatie van computersystemen van de betrokken partijen vergt wat een
langdurig proces is. Ten derde kan worden opgemerkt dat voor veel bedrijven -
vooral kleine toeleveranciers- operationalisering een kostbare aangelegenheid is
die meer geld kost dan ze kunnen dragen. Tot nu toe schijnt de bestaande
situatie nog geen dringende argumenten voort te brengen om vaart te zetten
achter deze vorm van gegevensuitwisseling tussen uitbesteder en toeleveran-
cier. De verwachting is dat automatische datacommunicatie in de toekomst
desondanks wel een ’must’ wordt om überhaupt bij te blijven in de industrie.
Vooral als gevolg van het feit dat niet ieder bedrijf financieel in staat zal zijn een
dergelijk systeem op poten te zetten zal deze ontwikkeling als een katalysator
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gaan werken in de Nederlandse industrie. Dit zal weer tot gevolg hebben dat er
een tweede schifting plaats vindt binnen de industriële toeleveringsindustrie:
alleen de meest succesvolle en meest draagkrachtige toeleveranciers zullen
boven blijven drijven. Deze schifting sluit aan op de trend van veel uitbesteders
om het aantal toeleveranciers te beperken om redenen van efficiëntie. Deze
trend heeft al een eerste schiftingsproces in gang gezet.

Regionale complexen

Een regionaal complex van toeleveranciers en uitbesteders zou in theorie
voordelen kunnen bieden voor beide partijen. De nabije vestiging ten opzichte
van elkaar zou een garantie betekenen voor opdrachten voor toeleveranciers
terwijl uitbesteders voor opdrachten dicht bij huis kunnen blijven en makkelijk en
snel contact kunnen zoeken met toeleveranciers. In de praktijk echter worden
genoemde voordelen maar zeer ten dele door de betrokkenen ingezien. Sterker
nog, vaak wordt een dergelijke situatie als nadelig ervaren door met name
uitbesteders. De reden hiervoor is dat men vreest tot elkaar veroordeeld te zijn,
terwijl de kans bestaat dat er door toeleveranciers onderlinge (prijs-)afspraken
worden gemaakt die nadelig kunnen uitpakken voor de uitbesteders. Redenen
om naar een dergelijk complex van bedrijven te streven zijn voor uitbesteders
meestal afwezig. Het afstandsvoordeel dat er in theorie mee bereikt zou worden
blijkt namelijk in de praktijk geen substantieel nadeel te vormen. In tegendeel,
vaak blijken toeleveringscontacten over de langere afstand en zeker met het
buitenland beter te werken dan over kortere afstand, aangezien uit voorzorg
dergelijke lange-afstandscontacten beter en efficiënter worden voorbereid en
uitgewerkt. Bij toelevering over korte afstand wordt dat vaak op z’n beloop
gelaten, want men "zit toch zo dicht bij elkaar". Afgezien van de hierboven
geschetste praktijksituatie wordt het ook ondoenlijk geacht überhaupt naar de
vorming van een regionaal complex te streven als men dat al zou willen; er zijn
zoveel factoren waarop geen grip te krijgen is dat het een ijdel streven zou
blijken. Ook de overheid wordt in deze geen kansrijke rol toegedicht. In deel II
zal op dit onderwerp uitgebreider worden teruggekomen, zowel vanuit theore-
tisch als vanuit empirisch oogpunt.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de toekomst wordt door de uitbesteders een versterking van de huidige
ontwikkelingen verwacht. Met name wordt verwacht dat co-makership/co-design
tezamen met een inperking van het aantal toeleveranciers een belangrijke rol
zal gaan spelen in de komende jaren. Dit betekent dat zich in toenemende
mate een ’elitegroep’ van gespecialiseerde main-suppliers zal ontwikkelen,
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terwijl een niveau daaronder een grote groep ’jobbers’ zal ontstaan die niet mee
heeft kunnen gaan met de genoemde ontwikkelingen. Deze main-suppliers zijn
dermate geavanceerd dat ze mee zullen kunnen gaan met de laatste ontwikke-
lingen, waaronder het in gebruik nemen van de genoemde automatische
datacommunicatie met de uitbesteder. Dit heeft tot gevolg dat deze bedrijven in
toenemende mate ’footloose’ te werk gaan en dus niet afhankelijk zullen zijn
van hun vestigingsplaats. Dit wordt nog versterkt door het feit dat door hun
relatief beperkte aantal ze steeds minder moeite zullen hoeven doen om in
contact te treden met uitbesteders. De hierboven genoemde jobbers zullen zich
met name met het minder geavanceerde standaard werk bezig gaan houden.
Omdat zich binnen deze groep een grote onderlinge concurrentiestrijd zal
aftekenen om de gunst van de uitbesteder, zullen deze bedrijven zich in
toenemende mate afhankelijk van de uitbesteders gaan opstellen. In theorie
zou dit tot gevolg gaan hebben dat een deel van deze jobbers zich genood-
zaakt zullen zien hervestiging op korte afstand van een aantal belangrijke
uitbesteders te moeten overwegen, om de concurrentie een stap voor te blijven.
Daarnaast zal in deze categorie toeleveranciers een toenemende oriëntatie
ontwikkelen in de richting van toelevering voor de groeiende groep gespeciali-
seerde main-suppliers. De komende jaren zullen uitwijzen of dat ook werkelijk
het geval zal zijn.

De toeleveranciers

Contact met uitbesteders; kansen, knelpunten, afhankelijkheid en lokatie

Het initiatief tot contact met uitbesteders gaat in de meeste gevallen uit van de
toeleverancier. Slechts in het geval van enkele toeleveranciers werkt dit
andersom. Dat de meeste toeleveranciers zelf de boer op moeten voor hun
opdrachten wordt door henzelf gezien als een logische zaak. Acquisitie wordt
tot hun eigen taak gerekend. De meeste toeleveranciers kennen geen gebrek
aan opdrachten en een eventueel uitblijven van opdrachten van uitbesteders uit
hun eigen regio wordt zeker niet als een gemis ervaren. Men doet over het
algemeen net zo lief zaken over grote afstand als over kleine afstand, bijvoor-
beeld binnen de eigen regio. Over het algemeen wordt vestiging in een perifere
regio als Zeeland of Oost-Groningen wel gezien als een nadeel met betrekking
tot het verkrijgen van opdrachten, met name in het geval van incidentele
toelevering. Daarvoor wordt door de uitbesteder meestal ’om de hoek’ gezocht
naar een geschikte toeleverancier. Wat betreft structurele toelevering echter ziet
men geen enkel probleem. Voor langdurige relaties met opdrachtgevers is de
grote afstand tot de uitbesteder of perifere ligging geen enkel probleem. Geen
van de toeleveranciers ziet de eigen vestigingsplaats echter als nadelig in dat
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opzicht, of ze nu gevestigd zijn in de Randstad, Drente of Oost-Groningen. Wel
wordt perifere vestiging als nadelig ervaren bij het zoeken naar geschikte
subleveranciers, ten behoeve van de levering van componenten, met name
voor incidentele leveringen. Als belangrijkste knelpunt in het contact met
uitbesteders wordt genoemd het contact met de engineeringsafdelingen. De
toeleverancier wordt vaak te laat ingeschakeld door de uitbesteder, waardoor
vanuit het specialisme van de toeleverancier geen bijdrage kan worden gele-
verd aan de ontwikkeling van een produkt. Dit kan tot gevolg hebben dat in het
ontwerp bepaalde aspecten zijn geslopen die problemen op kunnen leveren
voor het produktieproces van de toeleverancier en/of van de uitbesteder. Er
heerst kortom op engineerings-afdelingen van uitbesteders veelal geen begrip
voor de deskundigheid en het specialisme van de toeleverancier. Daarnaast
wordt het verwijt geuit dat veel uitbesteders wel samenwerking prediken, maar
dat in de praktijk nog steeds te veel op de prijs wordt gelet. Inkopers worden
nog vaak gezien als ordinaire prijsjagers. Daar komt bij dat de flexibiliteit en
vooruitstrevendheid die door de uitbesteder geëist wordt van de toeleveranciers
in het eigen bedrijf nog lang niet volmaakt wordt toegepast. Aan de toeleveran-
ciers wordt tegenwoordig de eis gesteld dat ze ISO-9000 certificering moeten
hebben, terwijl een werkwijze die daaruit voortvloeit nogal eens niet aansluit op
de situatie bij de uitbesteder.
Door de meeste toeleveranciers wordt geen afhankelijkheid gevoeld in het
contact met uitbesteders. Daar worden dan ook wel de nodige maatregelen
voor getroffen. Ten eerste wordt er voor gezorgd dat er een evenwichtige
verhouding ontstaat tussen kleinere en grotere opdrachtgevers. Dit gebeurt
door middel van het nastreven van de zogenoemde 20/80-regel; dit houdt in dat
de 20 grootste opdrachtgevers maximaal 80% van de omzet mogen beheersen.
Tegelijkertijd wordt risicospreiding nagestreefd door middel van spreiding van
de eigen omzet over verschillende marktsegmenten. Daarnaast wordt afhan-
kelijkheid tegengegaan door het creëren van nieuwe technolo-
gieën in het eigen bedrijf om een volwaardige partner te blijven ten opzichte
van de uitbesteder. Een andere mogelijkheid om afhankelijkheid te voorkomen
is om een gedeelte van de toeleveringsomzet bij een forse uitbesteder uit te
besteden bij een subleverancier. Daarbij wordt er wel voor gekozen de simpeler
bewerkingen juist uit te besteden, terwijl de meer ingewikkelde en innovatieve
activiteiten in eigen beheer worden gehouden. Afhankelijkheid kan echter ook in
de omgekeerde richting voorkomen. In het geval van de scheepswerf bijvoor-
beeld is het zo dat de uitbesteder zich min of meer afhankelijk voelt van de
toeleveranciers. De reden daarvoor is dat door verlies op het zicht van het
specialisme bij de toeleveranciers men afhankelijk wordt van de meewerkings-
gezindheid van de toeleveranciers. Daar komt bij dat de reders als opdrachtge-
vers nogal eens willen bepalen van welke toeleveranciers de werf gebruik moet
maken; een dergelijke situatie verzwakt in hoge mate de positie van de werf als
uitbesteder. De vestigingsplaats van de toeleverancier is alleen van belang bij
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incidentele standaard toelevering. Wil een toeleverancier een goede kans
maken in de markt te zijn voor dit soort opdrachten van uitbesteders, dan is
vestiging in de nabijheid van uitbesteders een goede uitgangspositie, omdat de
uitbesteder juist voor dit soort uitbestedingen tracht te selecteren in de nabije
omgeving. Voor uitbestedingen die structureel van aard zijn geldt dit zeker niet,
met name in combinatie met een specialistisch karakter van deze uitbestedin-
gen. Hoe gespecialiseerder de toeleveranciers, hoe minder gespreid ze zullen
voorkomen. Dit heeft als consequentie dat er simpelweg geen invloed uitgeoe-
fend kan worden op deze situatie, zodat de lokatie van deze toeleveranciers
voor de uitbesteder een gegeven is. Dit gegeven levert in de praktijk echter ook
geen problemen op, zowel voor toeleveranciers als voor uitbesteders.

Ruimtelijke gevolgen: het model van Kok (1988) revisited

In theorie kan een relatie worden gelegd tussen de toename van de afstand
toeleverancier-uitbesteder en een proportionele afname van de kans op
incidentele toelevering en tegelijkertijd een toename van de kans op structurele
toelevering. De meeste toeleveranciers onderschrijven deze aanname inder-
daad. Echter ook de omgekeerde situatie is zeer wel mogelijk. In het algemeen
wordt gesteld dat de relatie afstand en de kans op structurele dan wel inciden-
tele toelevering afhankelijk is van het soort produkt waar het om gaat. In de
elektrotechnische toelevering bijvoorbeeld is de afstand tussen toeleverancier
en uitbesteder erg belangrijk. Het grootste deel van de omzet van de onder-
vraagde ondernemingen wordt binnen een straal van 50 kilometer rond het
eigen bedrijf afgezet. De ervaring in deze branch is dat aard van het toegele-
verde produkt (elektrotechnische componenten) tot gevolg heeft dat afnemers
veelal persoonlijke invloed willen uitoefenen op de samenstelling van een
dergelijk produkt. Het gaat dan meestal om gespecialiseerde incidentele toele-
vering. Bij structurele relaties -zowel standaard als specialistisch- kunnen
afspraken meer gestructureerd en geformaliseerd worden waardoor de nood-
zaak tot persoonlijk contact alleen tot aan de startfase van het contact aanwe-
zig is. Daarna wordt dit allengs minder, zodat ook de afstand in mindere mate
een belemmering vormt. De resterende informatie-uitwisseling kan dan groten-
deels gebeuren via telecommunicatiemogelijkheden als telefoon, telefax en
dergelijke. In het model van Kok (1988) over ruimtelijke gedragsvarianten
binnen toeleverings- en uitbestedingsrelaties is deze informatie niet verwerkt
(zie hoofdstuk 2). In het model wordt gewag gemaakt van een aantal in theorie
verwachte gedragsvarianten van toeleveranciers dan wel uitbesteders onder
invloed van leveringsfrequentie en intensiteit van de communicatie tussen beide
partijen. Dit verwachtingspatroon ten aanzien van het ruimtelijk gedrag van
toeleveranciers en uitbesteders blijkt in de praktijk echter niet zo simpel in
elkaar te zitten. De aard van het produkt (standaard dan wel specialistisch) en
de relatie tussen leverancier en afnemer (incidenteel dan wel structureel) spelen
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hierbij een doorslaggevende rol. Ook de strategische waarde van het toe te
leveren produkt voor de uitbesteder is van groot belang voor de grootte van de
afstand die een uitbesteder bereid is te overbruggen om het te verkrijgen. De
strategische waarde van een onderdeel voor de uitbesteder hangt nauw samen
met de aard van het eindprodukt. Strategische waarde van een onderdeel
hangt daarbij veelal samen met de financiële waarde van een dergelijk onder-
deel en ook met verkrijgbaarheid in de markt. Hoe groter de strategische- en
financiële waarde van een bepaald onderdeel in een eindprodukt is, hoe
moeilijker het meestal te verkrijgen is in de markt. Het model van Kok (1988)
ter verklaring van de ruimtelijke gedragsvarianten van toeleveranciers is
daarmee achterhaald en zal met de nieuwe bevindingen moeten worden
uitgebreid.

Datacommunicatie

Bij enkele toeleveranciers is sprake van geautomatiseerde uitwisseling van
gegevens met uitbesteders, en vaak ook met subleveranciers. Dit wordt dan
toegepast voor de uitwisseling van technische gegevens in de ontwerpfase, het
geven van opdrachten of veranderingen daarin en de factuurafhandeling.
Problemen die zich voordoen bij de operationalisatie van dergelijke systemen
zijn echter ten eerste de financiële haalbaarheid, ten tweede de synchronisatie
van de computersystemen en ten derde de beveiliging van de gegevens. Invoe-
ring ervan gebeurt veelal onder druk van de uitbesteder, waarbij het incidenteel
voorkomt dat de uitbesteder meefinanciert met de toeleverancier. Meestal
gebeurt dit echter niet en kan het zijn dat de toeleverancier moet afhaken,
waardoor de uitbesteder een vervanger zoekt die wel aan zijn eisen kan
voldoen. Zoals al eerder genoemd zal deze ontwikkeling vermoedelijk leiden tot
een deling in de toeleveringsindustrie, met enerzijds een beperkte groep goed
geoutilleerde, gespecialiseerde main-suppliers die werken volgens de laatste
methoden en anderzijds een grote groep minder gespecialiseerde jobbers die
steeds afhankelijker worden van de uitbesteders en die langzamerhand zullen
’degraderen’ tot subleveranciers van main suppliers.

Subleveranciers en afstand

De inschakeling van subleveranciers door toeleveranciers varieert per bedrijf en
soort produkt. Meestal bestaan subleveranties vooral uit levering uit voorraad.
Voorzover mogelijk worden deze inkopen uit de eigen regio betrokken. Zo niet,
dan ontstaan zeker in deze categorie ’standaard inkopen uit voorraad’ ook geen
problemen. Deze produkten kunnen op afstand worden besteld, zonder overleg.
Ook wanneer het gaat om op specificatie te leveren componenten of bewerkin-
gen bestaat een neiging om zoveel mogelijk subleveranciers uit de eigen regio
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te betrekken. Redenen hiervoor zijn voornamelijk de bekendheid met de
regionale taal en cultuur en een daarmee samenhangend begrip voor elkaars
werkwijze. Ook hierbij geldt echter dat in het geval van zeer specialistische
componenten en bewerkingen natuurlijk vaak buiten de regio een oplossing
moet worden gezocht.

Regionale complexen

Als één van de grote voordelen van regionale complexen van toeleveranciers
en uitbesteders wordt verondersteld de nabije vestiging van beide partijen ten
opzichte van elkaar waardoor snel persoonlijk overleg een stuk makkelijker
wordt hetgeen bijdraagt aan de verhoging van de flexibiliteit van handelen. Een
aantal toeleveranciers onderkent dit desgevraagd. Mogelijkheden tot flexibilise-
ring in een dergelijke situatie worden dan door de geïnterviewden opgesomd.
Ten eerste zou een voordeel kunnen zijn dat een aantal gelijksoortige toeleve-
ranciers centrale opslagplaatsen kunnen oprichten ten behoeve van de opslag
van ’spare parts’. Ten tweede zou vestiging in een regionaal complex gunstig
kunnen doorwerken in de prijsvorming, door het maken van onderlinge afspra-
ken door toeleveranciers. Dit is echter nu juist de reden waarom een regionaal
complex door een aantal uitbesteders als een groot nadeel wordt ervaren.
Daarnaast worden echter eveneens een aantal nadelen onderkend. Met name
het ’Toyotisme’ wordt daarbij als voorbeeld aangevoerd. Daarmee wordt
bedoeld de neiging van uitbesteders om toeleveranciers te concentreren binnen
een straal van 100 km rond de eigen vestiging met als doel de toeleverancier
volledig afhankelijk te maken van leveringen aan deze ene uitbesteder waarna
de uitbesteder deze toeleverancier geheel ’leegzuigt’. Een ander nadeel dat
genoemd wordt is het feit dat een grote regionale betrokkenheid van activiteiten
verstarrend kan werken ten aanzien van de oriëntatie van de bedrijven op de
ontwikkelingen en mogelijkheden buiten de eigen regio.
In het algemeen gelden met betrekking tot regionale complexen twee belang-
rijke argumenten. Ten eerste het argument dat een dergelijke situatie alleen
maar voordelen biedt als zich dit uitdrukt in een vermindering van de transport-
kosten in verhouding tot het gehele kostenplaatje van toelevering. Dit is echter
weer afhankelijk van de aard van de toelevering die hierbij centraal staat,
namelijk enerzijds een standaard incidentele toelevering en anderzijds structu-
reel specialistische toelevering. Nabije vestiging van toeleveranciers en uitbe-
steders kan dan alleen maar uit in het geval van standaard incidentele leverin-
gen, aangezien het hierbij gaat om incidentele leveringen van een relatief
eenvoudig produkt waarbij de transportkosten een relatief belangrijk onderdeel
vormen in het gehele kostenplaatje. Bij specialistische structurele toelevering
valt dit argument weg aangezien de transportkosten hierbij van generlei
betekenis zijn door de relatief hoge waarde van de leveringen zelf. Ten tweede
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wordt het argument van sneller persoonlijk contact genoemd. Ook dit is alleen
maar van belang in het geval van een snelle oplossing van een relatief eenvou-
dig probleem, wat eveneens geschaard kan worden onder standaard incidentele
toelevering. Voor specialistische problemen van incidentele aard die zich
kunnen voordoen is voor snel persoonlijk contact eveneens afstand van minder
groot belang. De waarde en uniciteit van dergelijke leveringen is voor de
uitbesteder dermate hoog dat hij bereid is hiervoor grotere afstanden af te
leggen dan binnen een straal van 50-100 km van het eigen bedrijf. Voor zowel
uitbesteders als toeleveranciers geldt dus dat hoe gespecialiseerder en structu-
reler een relatie wordt, hoe minder belangrijk de afstand tot elkaar wordt en hoe
minder belangrijk een regionaal complex zal zijn.

Tot nu toe zijn de ruimtelijke aspecten van toelevering en uitbesteding en met
name de rol van afstand binnen produktienetwerken behandeld onder invloed
van wijzigingen in het strategisch beleid van ondernemingen. Vastgesteld is dat
onderlinge leveringen en andere vormen van contact over grote afstand
gemakkelijker worden gemaakt door gebruik van steeds betere communica-
tiemiddelen. De verwachte regionale oriëntatie van vooral toeleveranciers wordt
wel door een aantal respondenten beleden, maar de praktijk wijst uit dat men
zich onmogelijk afhankelijk kan opstellen van opdrachten uit de eigen regio
zodat heel Nederland en vaak ook het nabije buitenland als marktgebied geldt.
In dit verband is het opvallend welke tegenstrijdige meningen werden opgevan-
gen over de vorming van of het functioneren in regionale T&U-complexen,
zowel van uitbesteders als toeleveranciers. In het algemeen wordt de vorming
van een regionaal complex -als het al als iets positiefs wordt ervaren- be-
schouwd als een natuurlijk proces dat de overheid nauwelijks kan beïnvloeden
en dat ook niet hoort te doen. In deel II van het boek zal de centrale aandacht
voor het thema toelevering en uitbesteding verschuiven naar de regionale
betekenis van met name onderlinge samenwerkingsverbanden op het gebied
van kennisuitwisseling en gezamenlijke produktontwikkeling. Dergelijke samen-
werkingsverbanden liggen in het verlengde van toelevering en uitbesteding, en
kunnen worden gezien als een verdergaande ontwikkeling van de trend naar
co-makership en gezamenlijke produktie. Bij de aandacht voor regionale
samenwerkingsverbanden zal ook de rol van de overheid worden bekeken.
Zoals in hoofdstuk 6 naar voren komt, heeft vanuit het Ministerie van Economi-
sche Zaken recentelijk een verschuiving van de aandacht plaatsgevonden van
toelevering en uitbestedingsontwikkelingen naar de ontwikkeling van samenwer-
kingsverbanden binnen de industrie. Netwerkvorming wordt als belangrijk
uitgangspunt gezien in de ontwikkeling van de (inter-)nationale concurrentie-
kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarbij wordt een regionaal stimule-
rende rol toegedicht aan regionale en lokale (semi-)overheidsinstanties als
provincies, gemeenten, Kamers van Koophandel, Innovatiecentra en ontwikke-
lingsmaatschappijen. Naast een indicatieve beschrijving van de stand van
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zaken op het gebied van industriële samenwerkingsverbanden en netwerkvor-
ming in hoofdstuk 7 zal ook aandacht worden besteed aan de rol die de
genoemde overheidsinstanties daarin spelen. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 8
besloten met de beschrijving van de regionale oriëntatie van bedrijven ten
aanzien van onderlinge samenwerking, waarbij aandacht wordt besteed aan
onderlinge inschakeling van het bedrijfsleven op het gebied van produktont-
wikkeling, toelevering en uitbesteding en diensten. Tevens zal worden bekeken
welke factoren hierop van invloed zijn en of hierin regionale verschillen zijn aan
te wijzen.
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DEEL II

TOELEVERING, UITBESTEDING

EN NETWERKEN



5. VAN TOELEVERING EN UITBESTEDING NAAR NETWERKEN:
ENKELE CASE-STUDIES

5.1 Introductie

In deel I wordt de kern van het ruimtelijk perspectief ingevuld door de fysieke
afstand tussen de toeleveranciers en uitbesteders. In deel II worden naast T&U-
relaties ook service-netwerken industriële samenwerkingsverbanden op het
gebied van produktontwikkeling (ook wel produktontwikkelingsnetwerken
genoemd) beschouwd. De benadering is wederom ruimtelijk, waarbij echter veel
meer situationele aspecten worden meegenomen. Het begrip reikwijdte wordt
dus anders, namelijk breder vertaald. Er wordt bekeken of de onderzochte
activiteiten een bepaalde ruimte dekken en met welke invloedsfactoren een en
ander samenhangt. Getracht wordt de vraag te beantwoorden op welke wijze
T&U relaties, service netwerken en indu-
striële netwerken zijn geregionaliseerd. Daarbij zijn een aantal landsdelen
binnen Nederland (in dit geval provincies) als uitgangspunt van analyse
gekozen. Onderzocht wordt in hoeverre de genoemde activiteiten binnen deze
provincies passen, aangezien provincies een zekere eenheid binnen het
Nederlandse beleid vormen. Er is echter voor gekozen om eerst de resultaten
van een tweetal empirische onderzoeken te bespreken om een voorbeeld te
laten zien wat buiten de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen gedaan is op
dit gebied. Tezamen met voorgaande vormt dit een prelude voor de beschrij-
ving van relevante theoretische inzichten aangaande regionale complexen,
netwerken en clusters die in het volgende hoofdstuk zullen worden besproken.
Dit hoofdstuk vormt de beschrijving van de belangrijkste uitkomsten van enkele
studies over industriële netwerkvorming waarin de regionalisering van de
netwerken het centrale uitgangspunt vormt. De onderzoeken die in dit hoofdstuk
worden beschreven gaan over de regio bestaande uit de drie noordelijke
provincies van Nederland, Groningen, Friesland en Drente. De studies zijn
achtereenvolgens van Van der Knaap en Tortike (1991) over regionale interac-
tiepatronen in het noorden en Machielse et al (1990) over relatiepatronen van
bedrijven in het noorden. Vanuit een ruimtelijk perspectief waarbinnen de
landelijke resultaten van Leus (1989a,b) over de ruimtelijke spreiding van
uitbestedingsnetwerken vallen, wordt toegewerkt naar een perspectief op
regionaal niveau, waarbij aan de hand van de onderzoeksresultaten uit de twee
genoemde rapporten een beschrijving wordt gegeven van de situatie in het
noorden van Nederland. Getracht wordt daarbij om de mate van regionale
betrokkenheid van de industrie te meten, door het aantal en het belang van
intraregionale leveringen te achterhalen en te vergelijken met interregionale
leveringen.
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5.2 Ruimtelijke spreiding van uitbestede activiteiten in Nederland

Uit het onderzoek van Leus (1989a,b), besproken in hoofdstuk 3 kan een
overzicht van de herkomst en de bestemming van uitbestede activiteiten
worden gedestilleerd, op basis van twee enquêtes die voor het onderzoek
werden uitgevoerd, zowel onder uitbesteders als onder toeleveranciers. De
spreiding van de uitbestede activiteiten zoals door Leus achterhaald met zijn
uitbesteders-enquête, kan worden verdeeld over de vier landsdelen in Neder-
land. In tabel 5.1 wordt aldus een percentuele verdeling gegeven van de aard
van de uitbestede activiteiten (standaard of specialistisch) en de regionale
bestemming van deze activiteiten.
Voor alle vier de landsdelen geldt dat het overgrote deel van de uitbestede
activiteiten binnen het landsdeel van vestiging van de uitbesteder wordt
uitgevoerd. Gemiddeld wordt ruim tweederde (60%) van de activiteiten binnen
de eigen regio uitbesteed en bijna eenderde daarbuiten. Dit komt ongeveer
overeen met hetgeen in hoofdstuk 3 bleek, namelijk dat 70% van de onder-
vraagde uitbesteders belang hechten aan nabijheid van toeleveranciers. In de
praktijk blijkt dat daadwerkelijk 72% van de drie belangrijkste toeleveranciers
binnen een straal van 100 kilometer van de uitbesteder zijn gevestigd. Tegelij-
kertijd bleek dat 68% van de ondervraagde toeleveranciers (Leus 1989a)
gevestigd zijn binnen 100 kilometer van hun belangrijkste uitbesteders, terwijl
binnen die straal 42% van de belangrijkste toeleveringsrelaties zich manifesteert
binnen een afstand van 50 kilometer.
Wordt gekeken naar de onderverdeling in standaard en specialistische activitei-
ten, dan valt op dat met uitzondering van het landsdeel Oost vooral de stan-
daard-uitbestedingen binnen het eigen landsdeel blijven. Landsdeel Oost kent
daarentegen een licht overwicht van specialistische uitbestedingen die bestemd
zijn voor het eigen landsdeel.
Vrijwel alle uitbestedingen blijven binnen Nederland. Uitbestedingen naar het
buitenland vinden met name plaats in de richting van West-Duitsland, België,
Frankrijk en Engeland. Dergelijke uitbestedingen kwamen vooral voor bij grote
industriële bedrijven, en dan overwegend in de elektronica sector, de metaal-
sector en de machine industrie. Het betreft dan overwegend specialistische
produkten. Met betrekking tot de afstand van toeleveranciers tot de uitbesteders
wordt door Leus geconstateerd dat er een verschil bestaat tussen jobbers en
co-makers. Het blijkt dat co-makers veelal op grotere afstand gevestigd zijn dan
jobbers, met als reden dat hooggekwalificeerde co-makers zeldzamer zijn,
zodat de kans groter is dat deze op grotere afstand gevestigd zullen zijn. Deze
constateringen sluiten aan bij wat naar voren kwam in hoofdstuk 4, namelijk dat
het theoretisch beredeneerbaar is dat intensieve relaties met hoogwaardige
toeleveranciers beter dichtbij kunnen (Kok, 1988), maar dat de praktijk anders
uitwijst (zie paragraaf 4.7). Tegelijkertijd blijkt dat er rond deze co-makers een
regionaal netwerk van
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Tabel 5.1 Bestemming van de uitbestede act., naar specialistische en standaardprodukten

Vanuit:

Noord
%

Oost
%

West
%

Zuid
%

Naar: Sp St Sp St Sp St Sp St

Noord
Oost
West
Zuid
Dld.
B/Fr./E
Scan.
Rest EG
Rest Wer.
Totaal

55
12
24

3
-
3
-
-
3

100

76
8
4
-
4
4
-
-
4

100

2
56
15
11

9
-
-
-
7

100

2
53
15

8
12

7
-
-
3

100

5
10
61
10

7
5
-
2
-

100

5
12
68
13

2
-
-
-
-

100

4
9
9

56
6

15
-
-
1

100

2
4

11
75

6
2
-
-
-

100

Dld. = West-Duitsland
B/Fr/E = België, Frankrijk, Engeland
Scan. = Scandinavië
Rest Wer. = Rest Wereld

Sp = specialistisch
St = standaard

Bron: Leus (1989b, p.75)

zogenoemde subleveranciers voorkomt. Dat is in mindere mate het geval op
het niveau van toeleveranciers rond uitbesteders. Resumerend kan worden
gesteld dat voor alle landsdelen binnen Nederland een hoge graad van regiona-
le betrokkenheid van de industrie geldt. Vanuit deze constatering is het een
logische stap om de situatie voor een bepaalde regio (landsdeel) gedetailleer-
der onder de loep te nemen. In de volgende twee paragrafen zal dat gebeuren
voor het Noorden van Nederland.

5.3 Industriële toelevering en uitbesteding: de noordelijke situatie

Het onderzoek naar regionale interactiesystemen in het Noorden des lands
(RISNO) van Van der Knaap en Tortike (1991) beschouwt naast dienstverle-
nende bedrijven onder andere 195 industriële bedrijven uit deze regio. Dit
onderzoek sloot aan bij de resultaten van het REVANO-rapport van Louter en
Van der Knaap (1989), waarin enkele economische kerngebieden in het
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Noorden werden geïdentificeerd. Hierop aansluitend concentreert het RISNO-
rapport zich in opdracht van de Rijksplanologische Dienst op relaties tussen
deze kerngebieden, teneinde zicht te krijgen op de ruimtelijke samenhang in de
produktiestructuur in het Noorden, waardoor meer inhoud kan worden gegeven
aan (beleids)concepten over structuurbeelden die in het Noorden bestaan. Hier
zal alleen aandacht worden besteed aan de industriële bedrijvigheid, aangezien
met name deze cijfers relevant zijn in de context van het eigen onderzoek. Voor
deze industriële bedrijven zijn de aard, de ruimtelijke kenmerken en de ruimtelij-
ke neerslag van de relaties met andere bedrijven in industriële netwerken
onderzocht. Hieronder zullen de belangrijkste resultaten in samengevatte vorm
worden weergegeven.

Aard van de relaties

Ongeveer 38% van de industriële bedrijven in het Noorden levert toe, in de zin
van de definitie van uitbesteding van Kok (1988a) die ook in onderliggende
studie wordt gehanteerd. Naar mate bedrijven groter worden neemt toelevering
juist af, terwijl uitbesteding toeneemt. Uitbesteding komt vooral voor bij bedrij-
ven met meer dan 100 werknemers, terwijl toelevering met name karakteristiek
is voor bedrijven met 5 tot 25 werknemers. Dit sluit aan bij de resultaten van
het landelijke onderzoek van Leus (1989a,b) die ook al constateerde dat
uitbesteding met name voor grotere bedrijven een belangrijke activiteit is. Wordt
uitbesteding uitgedrukt in relatie tot de totale produktiekosten van een bedrijf,
dan tonen met name bedrijven met 26 tot 100 werkzame personen een relatief
groot aandeel uitbestede activiteiten. De uitbestede industriële activiteiten liggen
op het gebied van vervaardigen of verwerken van bepaalde produkten. In het
onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen specialistische of standaard
uitbestedingen, waardoor een vergelijking met de resultaten van Leus (1989a,b)
op dit gebied helaas niet mogelijk is.

Ruimtelijke kenmerken

Uit het onderzoek blijkt dat zowel uitbesteding als toelevering voor een belang-
rijk deel over korte afstand plaatsvindt. Evenals bij het onderzoek van Leus
(1989a,b) blijkt ook hier ruim tweederde (68%) van alle industriële uitbestedin-
gen binnen de regio, in dit geval het Noorden plaats te vinden. Daarbinnen valt
een verschil te constateren tussen de grotere en de kleinere bedrijven. Vooral
bij de kleinere bedrijven ligt het accent voornamelijk op het noorden, terwijl de
grotere bedrijven relatief meer uit blijken te besteden naar bedrijven in zowel
Oost- als West-Nederland. Wat betreft de herkomst van de uitbestedingen
binnen het Noorden blijkt dat bedrijven die in de meest verstedelijkte gebieden
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in het Noorden zijn gevestigd meer dan gemiddeld buiten het Noorden uitbeste-
den. De uitbestedingen buiten het Noorden zijn in ongeveer gelijke mate gericht
op het Oosten en het Westen van het land. Voor de toelevering geldt hetzelfde
ruimtelijke beeld. De industriële toeleveranciers uit het Noorden kennen een
sterke regionale binding, toeleveringen vinden vooral binnen het Noorden
plaats. Ook hiervoor geldt weer dat iets minder dan tweederde (60%) van de
industriële toeleveringen binnen de regio plaatsvinden, terwijl iets meer dan
40% er buiten terecht komt. Er blijkt zelfs dat de meerderheid van de toeleve-
ringen over zeer korte afstand plaatsvinden, namelijk binnen 25 kilometer van
de eigen vestiging. Ook voor deze verhouding tweederde - éénderde geldt dat
de constateringen van Leus (1989b) worden onderstreept. Uit een zeer recent
onderzoek van het KPMG (1995) blijkt echter, dat de uitbesteding binnen
noord-Nederland van tweederde naar de helft is teruggelopen. Uitbesteders
streven blijkbaar naar minder toeleveranciers, maar met een hoogwaardiger
gehalte. Voor dit soort toeleveranciers is de kans nu eenmaal kleiner dat ze
dichtbij zijn gevestigd. Deze tendens bevestigt in algemene zin hetgeen uit de
interviews met zowel uitbesteders als toeleveranciers uit hoofdstuk 4 werd
geconstateerd. In hoofdstuk 9 zal hierop nader worden teruggekomen.

Ruimtelijke samenhang van industriële netwerken

Hoe de industriële toeleverings- en uitbestedingsrelaties ruimtelijk met elkaar
samenhangen in netwerken is in kaart gebracht door zowel de directe als de
indirecte bedrijfsrelaties te achterhalen. Hierdoor ontstaat een overzicht van
verbindingen tussen industriële bedrijven, waaruit een ruimtelijk hiërarchische
structuur valt op te maken. Daarbinnen zijn de gebieden met het grootste aantal
directe en indirecte verbindingen de belangrijkste knooppunten in het netwerk
van industriële bedrijfsrelaties. Zoals blijkt uit figuur 5.1, zijn binnen het Noorden
drie functionele subsystemen te constateren. Deze drie zijn achtereenvolgens
rond de stad Groningen (in de figuur aangeduid met: 1), rond Emmen (Drente),
aangeduid met 2) en rond Leeuwarden, aangeduid met 3). Deze drie subsyste-
men zijn verschillend in samenstelling van hun regionale economische struc-
tuur. Drachten (4) is het centrum van een kleiner, vierde netwerk. Duidelijk te
zien is dat de vier netwerken betrekkelijk onafhankelijk van elkaar functioneren.
Driekwart van de industriële relaties bevinden zich binnen het eigen netwerk,
een duidelijk hoger percentage dan voor het Noorden als geheel werd gevon-
den. Alleen voor het gebied rond Emmen is sprake van een relatief ’open
karakter’, aangezien de bedrijfsrelaties voor 40% extern gericht zijn. Dit is
wellicht te verklaren door het feit dat deze provincie het meest in de richting
van de rest van Nederland is gelegen. De relaties tussen de netwerken rond
Groningen, Emmen en Leeuwarden zijn niet gelijkwaardig. Ten eerste heeft het
netwerk rond Groningen het grootste aandeel in het totaal van binnen-noordelij-
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ke relaties. Daarnaast ontvangt Groningen meer relaties uit andere netwerken
dan dat er relaties vandaan gaan. Met name uitbestedingen die Emmen en
Leeuwarden verlaten zijn gericht op Groningen.

5.4 Industriële clusters en netwerken: de noordelijke situatie

Naast het RISNO onderzoek is in dezelfde periode ook een onderzoek door
TNO-INRO (Machielse et al. 1990) uitgevoerd naar de interne samenhang van
de economie in het Noorden en de relaties met de (inter)nationale economie.
Dit onderzoek beoogde het ruimtelijk patroon van relaties tussen bedrijven in
het Noorden te achterhalen, zowel relaties tussen bedrijven onder elkaar op het
gebied van toelevering en uitbesteding als relaties van bedrijven met kennisin-
stellingen. Tevens is het verband tussen het type bedrijvigheid en de aard en
omvang van samenwerking onderzocht en is getracht bepaalde vormen van
samenwerking met name voor het Noorden op te sporen. Daarnaast heeft men
zich de vraag gesteld welke gebieden buiten het Noorden eventueel van
toenemend belang waren voor het noordelijke bedrijfsleven, en als laatste heeft
men gekeken naar de relatie tussen vernieuwingen in bedrijven en het relatie-
netwerk. In deze paragraaf zullen de resultaten van dit onderzoek puntsgewijs
worden belicht. Ook hier zal de aandacht worden beperkt tot uitsluitend resulta-
ten met betrekking tot de industriële bedrijvigheid (in totaal 218 bedrijven).

Ruimtelijk patroon van relaties

Uit het onderzoek blijkt dat de oriëntatie van industriële bedrijvigheid op de
eigen regio groot is, met name ten aanzien van uitbesteding van delen van de
produktie, waarbij overigens niet duidelijk wordt welke definitie van uitbesteding
wordt gehanteerd. Het zwaartepunt van dergelijke relaties ligt over het alge-
meen binnen een straal van 25 kilometer (36%), terwijl daarnaast 24% van de
relaties zich over de rest van het noorden uitstrekken. De relatiepatronen van
toeleverende bedrijven (goederenleveranties dan wel relaties op het gebied van
kennisuitwisseling) manifesteren zich voor 46% binnen 25 kilometer en voor
54% binnen de rest van het Noorden. Met betrekking tot relaties van industriële
bedrijven op het gebied van kennisuitwisseling overheersen de buitenregionale
contacten. Slechts 16% van deze relaties bevinden zich binnen de 25 kilometer,
terwijl 25% van deze relaties
zich over de rest van het Noorden uitstrekt. Voor de gebruikmaking van
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bedrijven vaker in een afhankelijke positie (als toeleverancier) dan in een
dominante positie (als uitbesteder) verkeren. Sloterdijk en Van Steen (1987)
lijken deze constatering te bevestigen met de vaststelling dat in Groningen en
Drente toelevering vaker voorkomt dan uitbesteding.

Aard en omvang van samenwerking

Ruim 44% van de noordelijke industrie besteedt delen van de produktie uit aan
andere bedrijven. Deze uitbestede activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd
door noordelijke bedrijven. Van de uitbestedende bedrijven is één tiende deel
voor 25% of meer van de omzet afhankelijk van uitbesteding. Daar tegenover
staat dat 55% van de noordelijke industriële bedrijvigheid op specificatie
toelevert aan andere bedrijven. Een redelijk groot aantal afnemers daarvan is
buiten het noorden gevestigd in de Randstad of elders in Nederland. Samen-
werking met andere bedrijven vindt voornamelijk plaats in het geval van
ontwikkeling van nieuwe produkten of het vernieuwen van een produktieproces.
Kennisnetwerken van de noordelijke bedrijven kennen een boven-regionaal
karakter, alhoewel hier niet optimaal gebruik van wordt gemaakt. Met name op
strategische gebieden als verbreding van de markt of ontwikkeling van nieuwe
produkten wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van kennis die elders bij
bedrijven of instellingen aanwezig is. Samenwerken binnen "kennisnetwerken"
ontstaat vooral met andere bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat kennisinstellin-
gen als universiteiten, innovatiecentra of onderzoeksinstituten als TNO van
minder belang worden geacht. De belangrijkste reden om gebruik te maken van
het ’kennisnetwerk’ is de kennisuitwisseling ten behoeve van algemene informa-
tieverschaffing. De verwachting wordt uitgesproken dat in de nabije toekomst de
samenwerking ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe produkten dan wel
het vernieuwen van produktieprocessen met name voor industriële bedrijven
zou kunnen toenemen.

Belang van gebieden buiten het noorden voor de noordelijke bedrijvigheid

Buiten het Noorden wordt vooral de Randstad het meest genoemd als regio
van belang voor het noordelijk bedrijfsleven. Het Oosten van het land scoorde
over het algemeen lager, wat opvallend is gezien de ligging van deze aangren-
zende regio ten opzichte van het noorden. Deze vaststelling contrasteert
enigszins met de geopperde verklaring met betrekking tot de uitkomst van het
RISNO onderzoek, ten aanzien van de meer dan gemiddelde externe gericht-
heid van bedrijfsrelaties in het functionele relatienetwerk rond Emmen in Drente.
In het INRO onderzoek wordt de verwachting uitgesproken dat de gerichtheid
naar gebieden buiten het Noorden zal toenemen, zowel ten aanzien van de rest
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van Nederland als het buitenland. Van het buitenland vormt met name West-
Duitsland het meest aantrekkelijke afzetgebied. De verwachtingen ten aanzien
van de groei van de afzet in de richting van Scandinavië blijven hierbij achter.

Vernieuwing en relaties

Binnen het noordelijke bedrijfsleven is de gerichtheid op innovaties binnen het
bedrijf met name individueel. Vooral die vormen van vernieuwing worden
opgepakt die zonder medewerking van anderen kunnen worden ontwikkeld.
Daarbij wordt duidelijk dat vooral die vormen van ontwikkeling die in samen-
werking met anderen moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld op het gebied
van uitbesteding, samenwerking en logistiek minder aandacht krijgen. Dit wordt
verklaard door een enigszins afwachtende houding van het noordelijke bedrijfs-
leven. Dat deze afwachtende houding meer bij kleine dan bij grote bedrijven
speelt, wordt gestaafd door het feit dat zowel bij nieuwe ontwikkelingen als bij
het gebruik van nieuwe technologieën de kleinere bedrijven over het algemeen
minder hoog scoren dan de grotere bedrijven. Op de gerichtheid op samenwer-
king van de noordelijke industriële bedrijvigheid wordt in hoofdstuk 8 nader
ingegaan. Daar wordt dieper ingegaan op het feit in hoeverre het noordelijke
bedrijfsleven betrokken is in samenwerkingsverbanden ten aanzien van produkt-
ontwikkeling of anderszins.

5.5 Conclusies

Als de resultaten van het RISNO onderzoek en het INRO onderzoek naast
elkaar worden gelegd, dan blijken ze eenduidig voor wat betreft de gerichtheid
van de noordelijke industrie op de eigen regio. De telkens terugkerende
verhouding van gemiddeld tweederde binnenregionale bedrijfsrelaties ten
opzichte van éénderde buitenregionaal is opvallend. Genoemde verhouding
geldt zowel voor de activiteiten van toeleveranciers als voor uitbesteders. Voor
de gerichtheid van activiteiten op de eigen regio op het gebied van toelevering
en uitbesteding is het Noorden echter geen uitzondering ten opzichte van de
overige vier landsdelen, zoals blijkt uit het overzicht van Leus (1989a,b). Voor
de noordelijke regio geldt, dat zich een aantal functionele subsystemen afteke-
nen van op elkaar betrokken bedrijvigheid. Het wordt niet helemaal duidelijk of
deze ruimtelijke concentratie zich voornamelijk heeft gevormd rond co-makers
dan wel rond uitbesteders. De in dit hoofdstuk beschreven informatie vormt een
aanknopingspunt voor een nadere uiteenrafeling van de invloed van afstand
met betrekking tot de vorming van intensieve samenwerkingsverbanden tussen
industriële bedrijven. Daarvoor is het nodig dieper te duiken in de individuele
strategische overwegingen van participanten van dergelijke samenwerkingsver-
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banden, waarbij vooral kennisuitwisseling en de ontwikkeling van nieuwe
produkten een grote rol spelen. In hoofdstuk 7 volgt in eerste instantie een
beschrijving van een eerste verkenning van een aantal industriële samenwer-
kingsverbanden in Nederland en hun kenmerken. Daarin worden enkele
praktijk-cases beschreven en wordt getracht een ordening aan te brengen in de
soorten van industriële samenwerkingsverbanden die bestaan, de praktijkerva-
ringen van de participanten en hun strategische uitgangspunten, waaronder
overwegingen met betrekking tot afstand. Daarnaast is het, met name in het
geval van een perifere regio als het noorden van Nederland, interessant om de
noodzaak en het functioneren van (semi-)overheidsinstanties te achterhalen in
verband met de vorming en stimulering van dergelijke samenwerkingsverban-
den. Hierdoor ontstaat een indicatief beeld van het scala van factoren die van
invloed zijn op het succes dan wel falen van industriële samenwerkingsverban-
den. Deze praktijkverkenning geldt als voorbereiding voor hoofdstuk 8, waarin
verslag wordt gedaan van een uitgebreidere dataverzameling, waarbij de in
hoofdstuk 7 gesignaleerde indicatoren op bredere schaal en regionaal vergelij-
kend in beeld worden gebracht. Hieraan voorafgaand zal in het nu volgende
hoofdstuk 6 eerst een overzicht worden gegeven van relevante theorieën en
inzichten op het gebied van complexvorming, netwerken en clusters, waarbij
getracht wordt orde te scheppen in de relatieve chaos van begrippen omtrent
deze materie.
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6. OVER REGIONALE COMPLEXEN, NETWERKEN EN CLUSTERS

6.1 Introductie

Zoals uit hoofdstuk 5 reeds bleek, hebben de meeste onderzochte industriële
bedrijven wat betreft hun bedrijfsrelaties een verdeling van tweederde deel
binnenregionaal, ten opzichte van éénderde deel buitenregionaal. Tevens bleek
zich, met name binnen het noordelijke landsdeel, een zekere mate van ruimte-
lijke concentratie van op elkaar betrokken bedrijvigheid af te tekenen, waarvan
de oorzaak niet duidelijk werd. Dergelijke regionale samenbundelingen van
industriële bedrijvigheid vormen het centrale onderwerp in het tweede gedeelte
van het boek, en kennen hun oorsprong in verschillende mogelijke samenwer-
kingsvormen, bijvoorbeeld industriële produktienetwerken of samenwerkingsver-
banden op het gebied van produktontwikkeling. Ter inleiding van een nieuw
empirisch onderzoek dat is uitgevoerd en dat zal worden besproken in hoofd-
stuk 7 en 8, volgt in dit hoofdstuk allereerst een bespreking van de relevante
theoretische achtergronden in de vorm van theorieën en begrippen met
betrekking tot de vorming van regionale industriële samenwerkingsverbanden
en de positie die de participanten hierbij innemen. De gedachtenvorming
hierover kan worden gekoppeld aan inzichten over regionale industriële com-
plexvorming, clustervorming, of nog algemener netwerken. Wederom wordt hier,
net als in hoofdstuk 2, aandacht geschonken aan zowel bedrijfs- en organisatie-
kundige inzichten als aan inzichten vanuit de geografie, waar ruimtelijke
kenmerken centraal staan. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de
bestaande, oudere inzichten over industriële complexvorming, in samenhang
met de klassieke vestigingsplaatstheorie en agglomeratie-effecten. Vervolgens
wordt met deze oude ideeën de overstap gemaakt naar de nieuwe situatie,
waar agglomeratie-effecten zich in de vorm van clusters voordoen, terwijl de
industriële complexen en filières zich nu in de vorm van netwerken manifeste-
ren.

6.2 Ruimtelijke implicaties en regionale inbedding

Ruimtelijke spreiding van activiteiten is onderwerp van een lange traditie van
onderzoek en theorievorming binnen de geografie. Voorbeelden hiervan zijn
Weber’s agglomeratie-effecten, Perroux’s groeipooltheorie en Chardonnet’s
relatietypologieën. Eén van de karakteristieke kenmerken van economische
activiteiten die ook binnen de klassieke vestigingsplaatstheorie werd herkend is
de tendens van ruimtelijke concentratie in clusters. Weber (1909) sprak in dit
verband als één der eersten over agglomeratievoordelen als een bijzondere
vorm van externe schaalvoordelen. Agglomeratievoordelen ontstaan in het
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geval dat door een produktievestiging externe schaalvoordelen worden ervaren
die kunnen worden afgeleid van haar specifieke locationele associatie met een
ruimtelijke cluster van economische activiteiten op grotere schaal. De interne
schaalvoordelen binnen een cluster als geheel fungeren dan als externe
schaalvoordelen voor de produktievestigingen waaruit het cluster bestaat.
Zonder de eigen produktieschaal te vergroten maken deze vestigingen gebruik
van kostenvoordelen, afgeleid van schaalfactoren die buiten hun eigen vestiging
operatief zijn. Hiermee kan ook de groeipooltheorie van Perroux (1955) in
verband gebracht worden. Zijn visie op economische groei omschreef hij als
volgt (Perroux 1955, in: McKee, Dean & Leahy 1970):

’growth does not appear everywhere at the same time; it becomes manifest at points or poles of
growth, with variable intensity; it spreads through different channels with variable terminal effects on
the whole economy’.
(Perroux, 1955, in: McKee, Dean & Leahy 1970, p. 94)

In de opvatting van Perroux zijn groeipolen echter geen expliciet ruimtelijke
concepten, maar worden ze opgevat als bepaalde industrieën of ondernemin-
gen (’sleutelondernemingen’) die een belangrijke plaats innemen in het econo-
mische groeiproces. Groeipolen kunnen een dominante plaats binnen een
netwerk van afnemers en leveranciers worden toegedicht. In een later stadium
werd door verschillende auteurs het dubbele gebruik van het groeipoolconcept
benadrukt (Boudeville 1966, Lambooy 1969). De term groeipool veranderde van
een topologische term in een ruimtelijk topografisch concept, vooral in gevallen
waarin het concept toepasbaar was in regionaal beleid (Kuklinski 1972). In een
dergelijke benadering werd een groeipool gezien als een centrum binnen een
onderontwikkelde regio waar investeringen op zouden moeten worden gericht
om een maximaal effect van agglomeratievoordelen te verkrijgen.
In het verlengde van de term groeipool kan de term ’industrieel complex’
worden gezien. Isard (1960) definieert een industrieel complex als ’a set of
activities occurring at a given location and belonging to a group (subsystem) of
activities which are subject to important production, marketing or other interrela-
tions’. (Isard, 1960, p. 377). Een diepere benadering van ruimtelijke geconcen-
treerde of geclusterde bedrijvigheid werd door Chardonnet (1965) toegepast.
Ook hij gebruikt de term ’complexe industriel’ voor een concentratie van
industriële activiteiten. Een dergelijk industrieel complex kent hij de volgende
kenmerken toe:

1. een belangrijk industrieel potentieel, dat wordt gekarakteriseerd door drie
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kenmerken, namelijk een hoog produktievolume, werkgelegenheid voor
een groot aantal arbeidskrachten, grote kapitaalsinvesteringen;

2. één of meer grote basisindustrieën die een belangrijke rol spelen in de
economie;

3. een zekere graad van industriële diversificatie;
4. afhankelijkheidsrelaties: technische afhankelijkheid, economische afhan-

kelijkheid, afhankelijkheid van industrieën in een complex wat betreft één
gezamenlijke factor, aantrekking van industrieën door osmose;

5. concentratie van industrieën in een min of meer beperkt gebied;
6. een intensief en goed ontwikkeld transportnetwerk, alsmede commerciële

en financiële faciliteiten.
(Chardonnet 1953, pp.9-14)

Volgens Chardonnet is met name item 4. de onderscheidende factor van een
regionaal complex. Zo’n geografische concentratie van economische bedrijvig-
heid in de vorm van een industrieel complex kan ontstaan op basis van
natuurlijke grondstoffen of hulpbronnen, of op basis van specifieke economische
of sociale omgevingsfactoren.
Als gevolg van de trend tot flexibilisering en technologische samenwerking is
echter tegenwoordig veel aandacht ontstaan voor de rol van technologie in het
algemeen en innovaties in het bijzonder (Oerlemans & Meeus 1993, Enzing
1993, Hagedoorn 1993, Jacobs & De Man 1995, Malecki 1991, Hakansson
1987). Hoewel de actuele situatie mede door de voortgeschreden technologi-
sche ontwikkelingen anders is dan de situatie ten tijde van Chardonnet en
Isard, blijft het kernprobleem van concentraties van bedrijvigheid in feite
hetzelfde. De onderlinge afhankelijkheidspositie van ruimtelijk geclusterde
bedrijvigheid, zowel technisch als economisch, die door Chardonnet als
onderscheidende factor van een regionaal complex worden gezien, is ook in de
huidige tijd zeer actueel. Zowel in de benaderingen van Scott (1988) als Porter
(1990) komen deze factoren, weliswaar anders benoemd, terug in de vorm van
specialisatie, concentratie op kernactiviteiten en afstoting van randactiviteiten,
en daardoor de groeiende noodzaak tot samenwerking met aanvullende
specialismen om zodoende complexe produkten te kunnen blijven produceren.
De tendens van toenemende externalisering van produktietaken onder de voor-
waarde van toenemende flexibiliteit die Scott (1988) signaleert, leidt volgens
hem tot herleving van ’locational convergence and reagglomeration’ (Scott,
1988, p. 175) en tegelijkertijd tot toenemende aandacht voor regio’s en regio-
naal produktieklimaat (Grabher 1993, Malecki 1991, Weiss 1988, McDermott &
Taylor 1982, Hamilton & Linge 1983, Rees, Hewings & Stafford 1981, Hoover
1975). De toenemende vraag naar flexibiliteit heeft geleid tot een hernieuwde
nadruk op ’place as the foundation for efficient and effective production appara-
tuses’ (Storper & Scott (1989),
in: Wolch & Dear 1989, p. 37). Uit deze constatering kan een herleving van het
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belang van regionale economieën worden afgeleid, door nieuwe mogelijkheden
voor wat Marshall (1961) noemde ’concentration of specialised industries in
particular localities’(Marshall, 1961, p. 267-277). Hij benadrukte daarbij het
ontstaan van geconcentreerde industriële bedrijvigheid in indu-
striële districten, in verband met vanouds aanwezige ’opportunities, character
and hereditery skills’(Marshall, 1961, p. 267-277). Daaruit voortvloeiend kan het
opkomende belang van regionale netwerken en (regionale) industriële interac-
ties worden genoemd (Schoenmakers 1994, Enzing 1993, Jacobs & De Man
1995). Daarmee wordt in het algemeen bedoeld multidimensionale samen-
werkingsverbanden tussen ondernemingen in industriële districten (Grabher
1993, p.20). Terwijl samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen
zich veelal op regionale of nationale schaal afspeelt, worden nationale netwer-
ken met elkaar verbonden door de grote ondernemingen (multinationals). De
opkomst van hieruit voortvloeiende strategische allianties helpen mee aan het
ontstaan van een nieuw niveau van concurrentie; van ondernemingen onder
elkaar, tot elkaar beconcurrerende transnationale groepen van samenwerkende
ondernemingen die in staat zijn de verschillende capaciteiten van regionale en
nationale netwerken te exploiteren (Lovering 1988, uit: Grabher 1993, p.14)
(Ook: Hinterhuber & Levin 1994, Frederiksson & Lindmark 1979). Porter (1990)
lanceerde de gedachte dat elk land (inter)nationale comparatieve voordelen
kent met betrekking tot bepaalde clusters van sektoren. Deze gedachte krijgt
extra nadruk door de toenemende internationalisering van de economie. Porter
onderscheid een viertal determinanten met betrekking tot internationale concur-
rentiekracht, namelijk de produktiefactoren, de vraag, de netwerken van
sektoren en de economische orde. Onder elk van deze determinanten kunnen
dan weer verschillende elementen worden gerangschikt. Naast de vier genoem-
de onderdelen van zijn zogenaamde diamant, onderscheidt hij nog twee
variabelen die de diamant completeren, namelijk toevalsfactoren en de over-
heid. In de huidige context zijn vooral de netwerken van sectoren van belang.
Hij leidt dit af door uit te gaan van de ’waardeketen’ binnen een onderneming,
waarmee hij bedoelt te zeggen dat een onderneming factorvoordelen moet
ontwikkelen op alle onderdelen van de produktie en de daarmee verbonden
diensten. Dit concept trekt hij door naar de produktiekolom, waar de waardeke-
tens van de opeenvolgende ondernemingen in relatie tot elkaar worden beke-
ken. Volgens Porter kan concurrentievoordeel worden behaald als gevolg van
de aanwezigheid van uitgebreide netwerken van sektoren, waar met elkaar
verwante en elkaar ondersteunende bedrijfstakken elkaar vinden. Wanneer in
een land een uitgebreid netwerk van internationaal concurrerende leveranciers
aanwezig

Figuur 6.1 Porters ’diamant’: determinanten van comparatieve voordelen

Bron: Jacobs et al. (1990, p.18)
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is, kunnen hieraan grote voordelen worden toegekend. Leveranciers geven
binnenlandse afnemers toegang tot nieuwe informatie, terwijl internationaal
concurrerende ondernemingen de vraag naar complementaire produkten of
diensten stimuleren. Een dergelijke situatie geeft een uitstekend uitgangspunt
voor het begin van de levenscyclus van sektoren. Dit concept van comparatieve
voordelen van Porter kan op verschillende schaalniveau’s worden toegepast,
niet alleen op nationale schaal, maar ook op regionale schaal. Regio’s kunnen
zo gezien worden als ’flexible production regions’ (Scott 1988, Ernste & Meier
1992) bestaande uit kleine en middelgrote ondernemingen ten behoeve van
grote ondernemingen. Dergelijke regio’s vormen een belangrijke nieuwe pijler
voor economische ontwikkeling. Geografisch geconcentreerde (regionale)
flexibele produktiesystemen - zowel horizontaal als vertikaal - worden geken-
merkt door een progressieve externalisatie van produktietaken en de vorming
van structurele produktienetwerken. Zulke netwerken bestaan uit ondernemin-
gen met zeer nauwe interrelaties. Door de druk van nieuwe technologieën,
produktie-organisatiemethoden (just-in-time en zero-stock) en de door de markt
afgedwongen produkt en procesvernieuwing stellen Scott & Storper (1986,
pp.306-307) dat de noodzaak ontstaat om dicht bij elkaar gevestigd te zijn in de
vorm van een agglomeratie. Zij onderscheiden drie verschillende vormen van
netwerken. Als eerste betreft dit netwerken op basis van ambachtelijke, design-
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intensieve industrieën (kleding, meubels, keramiek), die ofwel in binnensteden
van grote metropolitane regio’s (New York, Parijs, Los Angeles), ofwel in oude
centra van traditionele ambachtelijke produktie kunnen worden aangetroffen (in
Frankrijk, Spanje of Italië). Ten tweede kunnen industrieën gebaseerd op hoog-
waardige technologie, die veelal in suburbane lokaties in de nabijheid van grote
steden gevestigd zijn, of in recent geïndustrialiseerde gebieden (US Sunbelt,
Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, de Midi in Frankrijk) genoemd worden.
Als derde en laatste kunnen produktie- en financiële service-agglomeraties
worden aangetroffen die in of tegen centra van grote steden zijn gelokaliseerd.
Ook in de Nederlandse situatie kunnen dergelijke geografisch geconcentreerde
produktiesystemen worden aangetroffen, ook wel clusters genoemd (Enzing
1993, Oerlemans & Meeus 1993, Jacobs 1995, De Smidt & Wever 1991). De
term cluster wordt in het algemeen ’impressionistisch’ en arbitrair benaderd,
waarbij verschillende dimensies afwisselend worden gecombineerd (Jacobs
1995, p.41):

geografisch: de ruimtelijke ’clustering’ van verschillende elementen in een
produktienetwerk of geheel van met elkaar verbonden netwerken;
horizontaal: de klassieke sectorindeling;
vertikaal: een geheel van met elkaar verbonden produktieketens (toele-
verings- en uitbestedingsnetwerken), ook wel bedrijfskolommen, waarde-
systemen of filières genoemd;
lateraal: het betrekken van ’verwante’ sektoren waarmee bepaalde
vaardigheden worden gedeeld en die kunnen leiden tot economies of
scope;
technologisch: (voor een deel een uitwerking van het vorige) technolog-
ieën als verbindend element tussen sektoren;
de relatie met de relevante kennisinfrastructuur (onderwijs en onder-
zoek);
de kwaliteit van het netwerk: het gaat er niet enkel om dat de onderne-
mingen met elkaar samenwerken, maar vooral hoe.

Voor onderliggend onderzoek is gekozen voor de clusterdefinitie van Oerlemans
en Meeus (1993), namelijk ’het geheel van bedrijvigheid dat geconcentreerd is
rond een bepaalde economische activiteit’(Oerlemans & Meeus, 1993, p. 10).
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een luchtvaartcluster (Schiphol en
aanverwante activiteiten) en een petrochemiecluster gesitueerd in en rond de
Rotterdamse haven. In deze optiek onderscheid de term cluster zich van het
begrip netwerken, in die zin, dat aan het clusterbegrip een duidelijke ruimtelijke
component is gekoppeld, wat bij netwerken niet het geval hoeft te zijn. In de
theorie en praktijk worden de termen cluster en netwerken echter vaak onder-
ling verwisseld. Beide termen worden op verschillende manieren gedefinieerd
en geïnterpreteerd, al naar gelang het doel en het object van onderzoek. In
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aansluiting op de behandeling van de term cluster zal eveneens het begrip
netwerken nader worden verduidelijkt. Als voorbereiding op de verslaglegging
van het empirisch onderzoek in hoofdstuk 7 en 8, zal worden uiteengezet welke
kenmerken er in de literatuur aan netwerken worden toegedicht en de verschil-
lende funkties die deze netwerken kunnen vervullen.

6.3 Industriële netwerken: begripsbepaling

6.3.1 Oorsprong en doel van netwerken

In navolging van de in de jaren tachtig ingezette herwaardering door het kabinet
van de betekenis van de Nederlandse industrie voor de economie wordt ook in
lokaal en regionaal verband een actief industriebeleid gevoerd. Door de
ingrijpende veranderingen in de structuur van de industriële sector, eiste de
toenemende vervlechting en ontvlechting in het bedrijfsleven toenemende
aandacht op. Een speerpunt in het regionale en lokale beleid vormt momenteel
de aandacht voor en stimulering van samenwerkingsverbanden tussen indust-
riële bedrijven, ook wel bedrijvenclusters of bedrijfsnetwerken genoemd (EZ
1995b, Ardon & Van Weele 1994). Over deze twee termen bestaan in de
praktijk zeer verschillende opvattingen, waardoor zo langzamerhand door de
bomen het bos niet meer te zien is. Feit is, dat industriële clusters of netwerken
verzamelnamen zijn voor allerlei vormen van samenwerking tussen bedrijven
variërend van ad hoc tot structureel, en van algemene kennisuitwisseling tot
gezamenlijke ontwikkeling en produktie.
Waar voor de tachtiger jaren fusies en joint ventures de manier waren om
toegang te krijgen tot bestaande expertise uit andere ondernemingen, is
sindsdien strategische samenwerking tussen ondernemingen de gehanteerde
methode. Het grote voordeel van ’losse’ samenwerking (strategische allianties)
in vergelijking tot de traditionele manier (fusies en overnames), is dat acquisitie
normaal gesproken leidt tot een versmelting van bedrijfsculturen, terwijl de losse
koppeling binnen strategische allianties de identiteit en de zelfstandigheid van
de partners niet aantast (Ohmae 1989. Uit: Grabher 1993, p.13).

Door Grabher (1993, p.12-20) wordt gewag gemaakt van twee vormen van
industriële samenwerking:

1. Netwerken gebaseerd op hoge technologie; horizontale samenwerking
tussen ondernemingen en strategische allianties. Het grote voordeel zijn
losse verbanden, waardoor de identiteit en de zelfstandigheid van de
partners behouden blijft. Strategische allianties kunnen worden verdeeld
in twee typen organisaties, namelijk in het ene geval samenwerking
tussen grote ondernemingen, met name op internationaal niveau en ten
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tweede samenwerkingsverbanden met als doel ’dynamische complemen-
tariteit’ tussen grote en kleine ondernemingen. Tezamen dragen ze bij
aan de toenemende indu-

striële globalisering.
2. Toeleveringsnetwerken; vertikale samenwerking tussen ondernemingen

en disaggregatie van grote ondernemingen. Deze vorm van samenwer-
king wordt gekenmerkt door een piramidevormige structuur, waarbij in de
top van de piramide grote en middelgrote ondernemingen functioneren,
terwijl naarmate de afstand tot de top toeneemt, de marktpositie van de
leveranciers zwakker wordt, het technologisch niveau lager, de grootte
van de firma afneemt en de scope van activiteiten kleiner wordt.

Deze vormen van industriële samenwerking kennen een viertal overeenkom-
stige kenmerken, namelijk wederkerigheid (’voor wat hoort wat’), wederzijdse
afhankelijkheid, losse verbanden en machtsverhoudingen. Een definitie van een
(economisch) netwerk wordt gegeven door Benson (in: Karpik 1978), die het
omschrijft als:

’a number of distinguishable organisations engaged in a significant amount of interaction with each
other’.(Benson (1978), in: Karpik, 1978, p. 71).

Deze definitie laat echter een nadere specificering van de aard en inhoud van
de interacties achterwege, terwijl ook het soort van organisaties in het midden
wordt gelaten.
Een nadere invulling van een netwerk wordt gegeven door Haakansson (1987,
pp.14-16). Volgens hem bevat een netwerk drie basiselementen:

1. actoren; dit zijn degenen die activiteiten uitvoeren en/of hulpbronnen
beheersen. Het kan hierbij gaan om individuen, groepen, bedrijven of
groepen van bedrijven;

Figuur 6.2 Haakansson’s netwerkbenadering

Bron: Haakansson (1987, p.17)

2. activiteiten; deze worden uitgevoerd door actoren. Er worden twee
hoofdgroepen onderscheiden, namelijk transformatie-activiteiten en
transactie-activiteiten. De transformatie-activiteiten worden uitgevoerd
door één actor en hebben als kenmerk dat een hulpbron wordt verbeterd
door het gebruik van andere hulpbronnen. Met de transactie-activiteiten
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worden de transformatie-activiteiten van de verschillende actoren met
elkaar verbonden en kunnen er relaties met die andere actoren ontstaan;

3. hulpbronnen: hierbij kan het gaan om fysieke hulpbronnen (machines,
grondstoffen en hulpstoffen, halffabrikaten of componenten) of om
financiële of menselijke hulpbronnen (arbeid, kennis en relaties) die
onderling afhankelijk zijn.

Een algemene benadering die het begrip netwerk theoretisch inhoud verschaft
is uitgevoerd door Christensen et al. (1990). Ieder bedrijf heeft zekere kern-
vaardigheden - die vaardigheden dan wel produkten waarmee het bedrijf zich
onderscheidt ten opzichte van andere bedrijven. De belangrijkste strategie van
het management is om deze kernvaardigheden te onderhouden, te ontwikkelen
of te vernieuwen om concurrerend te blijven. Om blijvend winstgevende
produktie te bereiken moeten bedrijven hun eigen produktie toepassen in
samenhang met toeleveranciers van componenten, materialen, kennis, ontwerp
en advies, waardoor ieder bedrijf in contact staat met andere bedrijven en hun
kernvaardigheden. Bij deze bedrijfscontacten staan transactiekosten centraal
die vanzelfsprekend zoveel mogelijk moeten worden geminimaliseerd. In het
algemeen bestaan hiervoor ruwweg drie manieren, die sterk samenhangen met
de mogelijkheden om economies of scale en economies of scope te verkrijgen.
Eén manier om dit te bereiken is simpelweg verkoop op de traditionele markt.
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Bedrijven produceren standaard goederen of services in dermate grote hoeveel-
heden dat de kosten van inkoop en marketing hierdoor gedekt worden. In deze
situatie is de graad van integratie van bedrijven laag. Een tweede manier om
transactiekosten te reduceren is om alle transacties of produktie-activiteiten te
bundelen in mega-bedrijven van transregionaal, nationaal of internationaal
karakter.

Figuur 6.3 Integration or disintegration as a strategic decision
(Christensen 1987)

Bron: Jakobsen & Martinussen (1991, p.3)

Dit soort bedrijven hebben een hoge graad van integratie van de produktie, wat
ze in staat stelt om transactiekosten verregaand te reduceren en efficiënter te
werken dan in een produktiesysteem onder marktcondities.
Een derde vorm kan worden aangeduid als coöperatieve overeenkomsten
voorkomend in het continuüm van opereren op de traditionele markt tot geïnte-
greerde activiteiten in mega-bedrijven - van lage tot hoge graad van integratie
tussen onafhankelijke firma’s. Dit soort overeenkomsten kunnen worden aange-
duid als coöperatieve samenwerkingsverbanden (netwerken) tussen bedrijven.
Deze samenwerkingsverbanden zijn flexibele overeenkomsten tussen bedrijven,
waarbinnen het mogelijk is transactiekosten te optimaliseren en economies of
scale en economies of scope te bewerkstelligen.
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6.3.2 Een typologie van netwerken

Een continuüm van mogelijke netwerkrelaties is geschematiseerd door Christen-
sen et al. (1990). Uit dit schema kunnen twee belangrijke soorten netwerkrela-
ties worden onderscheiden. Enerzijds kan er sprake zijn van zogenoemde
ontwikkelingsnetwerken, met als voornaamste doel ontwikkeling en vitalisering
van de kernvaardigheden van het bedrijf. De hieraan verbonden activiteiten
hebben te maken met research, innovatie, design, technische samenwerking,
ontwikkeling van componenten en dergelijke. Kenmerk van dergelijke netwerken
zijn complexe, nauwe banden met participanten. Anderzijds bestaan er uitwisse-
lings(handels)netwerken, waarin voornamelijk produktie- en administratieve
taken een rol spelen. Het voornaamste doel binnen zo’n netwerk is het reduce-
ren van transactiekosten. Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden tussen
horizontale en vertikale netwerken (Jakobsen & Martinussen 1991, p.5). In
horizontale netwerken zijn de participanten gespecialiseerd in verschillende
produkten binnen dezelfde produktcategorie. Samenwerking kan plaatsvinden
op het gebied van marketing of inkoop. In vertikale netwerken werken de
participanten samen teneinde hun produktie te specialiseren als onderdeel van
de produktieketen. Hierbij zijn twee belangrijke aspecten aan te wijzen. Als
eerste het feit dat hoe gespecialiseerder de produktie is, hoe groter de geografi-
sche reikwijdte van de markt is. Ten tweede is het bij sterke specialisatie onver-
mijdelijk dat externe adviezen en kennis moeten worden gebruikt, teneinde
succesvol aansluiting te realiseren met andere disciplines in een netwerk. In dit
onderzoek spelen drie typen netwerken een rol, namelijk:

R&D-netwerken
toeleverings-uitbestedingnetwerken
service-netwerken

Het eerste netwerktype kan worden omschreven als een strategische alliantie
van industriële ondernemingen, gebaseerd op de dynamische complementariteit
(synergie) tussen de participanten en gericht op de gezamenlijke ontwikkeling
van nieuwe produkten of componenten (Grabher 1993, p.13-14). Dit type kent
sterke overeenkomsten met de definitie van Christensen (1990) en kan zowel
vertikale als horizontale samenwerking inhouden.
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Figuur 6.4 A typology of network relationships (Christensen et al. 1990)

Bron: Jakobsen & Martinussen (1991, p.4)

Dergelijke samenwerkingsverbanden worden veelal gekenmerkt door weder-
kerigheid en duurzame, evenwichtige relaties. Het tweede netwerktype wordt
gekenmerkt door vertikale relaties tussen ondernemingen en hiërarchische
structuren in de vorm van een piramide. Aan de top van de piramide bevinden
zich grote en middelgrote ondernemingen, terwijl naarmate de afstand tot de
top toeneemt, het technologische niveau, de grootte van de ondernemingen en
de ’scope’ van activiteiten afneemt. Toelevering (en uitbesteding) worden in
deze gedefinieerd volgens de definities van Kok (1988b, zie hoofdstuk 2). Zowel
R&D netwerken als toeleverings-uitbestedingnetwerken kunnen worden ver-
deeld in structurele en incidentele netwerken. Structureel betekent in deze
context ’lange termijn en intensieve industriële samenwerking’, gekenmerkt door
intensieve persoonlijke contacten, terwijl met incidenteel wordt bedoeld ’korte
termijn, ad hoc relaties, meestal op basis van een kort lopend contract’. Het
derde en laatste netwerktype, de service netwerken, worden zeer breed
gedefinieerd als een ’set van interrelaties’ (Glas 1995), waaronder wordt
verstaan de relaties van industriële ondernemingen met service instellingen als
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banken, verzekeringsmaatschappijen, ingenieursbureaus, reclamebureaus e.d.
Verondersteld wordt, dat aan de basis van elk van de besproken netwerken
een contract ligt, waarin de participanten, hun rol en hun verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd.

6.4 Culturele aspecten

Relaties tussen ondernemingen op allerlei gebied zijn niet puur en alleen
zakelijk, maar worden ook beïnvloed door de aard en achtergrond van de
personen die in feite de contacten leggen en onderhouden. Kamann (1995) en
Hofstede (1994) maken gewag van het feit dat mensen gelijktijdig in verschillen-
de groepen en categorieën -gemeenschappen- thuishoren en de invloed
hiervan op hun gedrag en functioneren in organisaties. De laatste verbindt deze
constatering met het feit dat mensen daardoor onvermijdelijk verschillende
niveaus van ’mentale programmering’ in zich dragen. Hofstede (1994, p.22)
draagt daarvan de volgende voorbeelden aan:

een nationaal niveau, op basis van iemands land (of landen, in geval
van migratie);
een regionaal en/of etnisch en/of religieus en/of taalgevoel, omdat de
meeste naties bestaan uit meerdere cultureel verschillende regio’s en/of
etnische en/of religieuze en/of taalgroepen;
een sekse-niveau, naargelang men als jongen of meisje geboren is;
een generatieniveau, dat grootouders scheidt van kinderen en die weer
van hun kinderen;
een sociaal klasse-niveau, dat samenhangt met genoten onderwijsen
met iemands funktie of beroep;
voor iemand met een baan, een organisatie- of ondernemingsniveau,
gebaseerd op de manier waarop werknemers worden gesocialiseerd
door de plek waar zij werken.

De diverse mogelijke niveaus van mentale programmering zijn niet altijd
eenduidig, maar kunnen in een moderne samenleving ook strijdig zijn. Hofstede
noemt bijvoorbeeld de situatie dat religieuze waarden in strijd zijn met de
waarden van een bepaalde generatie, of het feit dat sekse-gebonden waarden
tegengesteld zijn met organisatiepraktijken. Door deze strijdige mentale pro-
gramma’s wordt het erg moeilijk om menselijk gedrag in nieuwe situaties te
voorspellen. De beschouwingen van Hofstede sluiten nauw aan bij de bevindin-
gen van Webster & Wind (1972). Zoals uit hun model in verband met industrieel
koopgedrag uit hoofdstuk 2 bleek, hebben werknemers naast de taakgerichte
elementen waarvoor ze in functie zijn ook een soort van verborgen agenda in
de vorm van niet-taakgerichte, persoonsgebonden (deels psychologische)
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elementen in hun functioneren. Voorbeelden hiervan zijn factoren als persoon-
lijkheid en reputatie, en doelstellingen als ’ego-enhancement’ en relatievorming
dan wel -versteviging. Dit soort van persoonlijke factoren is deels gebonden aan
het karakter van een persoon, maar wordt voor een ander deel beïnvloed door
zaken als opvoeding, (regionaal-) culturele achtergrond en instituties. In
algemene zin merken Scott & Storper (in: Ernste en Meier 1992) op dat "
Capitalist relations of production and exchange are always embedded in wider sets of social
relations and cultural norms "(Scott & Storper, in: Ernste & Meier, 1992, p. 16). Zij
geven daarbij drie redenen aan waarom dit volgens hen zo is, namelijk:

1. At the level of individual decisionmaking and rationality, the economic system is rife with
tendencies to market failure in the form of externalities, imperfect information, free-riders
and so on.

2. Capitalism is beset with inherent predicaments at the level of collective action and the
macro-economy, e.g. labour-management collisions, the economic cycle and foreign trade
imbalances, all of which threaten orderly production and exchange.

3. The domains of the social and the cultural (family life, education, forms of rationality, and
so on) underpin the economy but are not themselves subject to purely economic rules of
order.
(Scott & Storper, in: Ernste & Meier, 1992, p.16).

Ze voegen hieraan een vierde observatie toe, namelijk dat markten zijn ge-
grondvest in een infrastructuur van geïnstitutionaliseerde regels en normen, die
zich verschillend kunnen manifesteren in de ruimte en in de tijd. Dergelijke
culturele instituties variëren niet alleen tussen nationale economieën, maar ook
op het niveau van de regionale economie, waar zich door specialisatie, agglo-
meratie en het regio-specifieke karakter van de produktie, regionaal-specifieke
instituties, regels, normen en tradities kunnen zijn ontstaan, als verbijzonderde
vormen van nationale cultuur. De onderscheidende culturele identiteit van een
regio is een uitdrukking van een bijzondere regionaal-specifieke, historische en
geografische accumulatie van kenmerken (Marshall 1961). De wederkerige
invloed van regionale culturele en regionaal-economische omgeving op mana-
gement- en industrieel ondernemersgedrag lijkt onomstotelijk aanwezig. Zoals
Weiss (1988) stelt, is regionale cultuur een belangrijke, maar genegeerde
dimensie binnen de multiculturele omgeving van industrieën en organisaties.
Ondernemerschap is ’a function of regional resources, networks, values,
economic opportunities, cultures and institutions’ (Weiss, 1988, p.4). Analyse
hiervan vereist een benadering die zowel macro- als micro-niveaus van histori-
sche, economische, sociologische, en strategische planningsmethoden behelst.
Alleen een dergelijke multidisciplinaire benadering maakt een accurate beschrij-
ving van dit soort dynamische relaties mogelijk.
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6.5 De rol van de overheid

Terwijl eind jaren tachtig de aandacht met name werd gericht op de toelevering
en uitbestedingstrend binnen het industriële bedrijfsleven en de daarvoor
noodzakelijke attitude en gedragsverandering binnen het bedrijfsleven (EZ-Nota
Toeleveren en Uitbesteden 1988), is de aandacht recentelijk verschoven naar
industriële netwerkvorming en clustering als centraal aandachtsgebied. In deze
paragraaf wordt in hoofdlijnen een overzicht gegeven van de doelstellingen en
aandachtsgebieden binnen het industriebeleid van de overheid met betrekking
tot clustervorming. Daarbij zal het nationale overheidsbeleid worden behandeld,
en de daaruit voortvloeiende repercussies voor het beleid op regionaal niveau.

Nationaal industriebeleid vanaf 1980

In 1980 werd met de nota ’Plaats en Toekomst van de Nederlandse industrie’
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een nieuwe fase in
de Nederlandse industriepolitiek ingeluid. Hieruit werd een herwaardering
duidelijk van de betekenis van de industrie voor Nederlandse economie. Tevens
behelsde de nota een advies voor het voeren van een meer offensief en
anticiperend industriebeleid. De tijden van grootscheepse steunmaatregelen aan
individuele bedrijven (RSV) waren voorbij. In plaats daarvan kwam een voor-
waardenscheppend beleid, waarin de nadruk is komen te liggen op de stimule-
ring van technologische vernieuwing, vanuit het besef dat technologische
vernieuwing binnen bedrijven de cruciale factor is in de internationale concur-
rentiestrijd. Centraal in dit technologiebeleid staat de aandacht voor spreiding
van kennis, met name naar kleine en middelgrote bedrijven. In het kader
daarvan werd een netwerk van achttien Innovatiecentra opgebouwd. Uit de nota
’Economie met Open Grenzen’ (1990) blijkt een continuering van dit (rijks)over-
heidsbeleid met de nadruk op het scheppen van een optimaal ondernemerskli-
maat door maatregelen als beperking van de collectieve lastendruk, deregule-
ring en het tot stand brengen van een aantrekkelijk fiscaal klimaat. In het
hetzelfde jaar verscheen de nota ’Regio’s zonder grenzen’, waarin te kennen
werd gegeven dat de overheid zich voor een belangrijk deel terugtrok uit het
regionaal beleid. Daardoor moeten regio’s zelfstandiger vorm geven aan het
regionaal economisch beleid. Door middel van het nieuwe ’bedrijfsomgevings-
beleid’ wordt de totstandkoming van een internationaal concurrerend produktie-
en vestigingsmilieu in stedelijke knooppunten gestimuleerd.
In 1993 werd de aandacht voor de belangrijke rol van de industrie voor de
Nederlandse economie gecontinueerd (Nota Industriebeleid Tilburg 1993).
Opgemerkt wordt dat technologische vernieuwing, vooral in de industrie
gegenereerd en toegepast, meer dan de helft van de nationale economische
groei bepaalt. In dat verband wordt scholing en onderwijs als een uitermate
belangrijke factor gezien. Daarnaast wordt het belang van R&D voor de
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concurrentiepositie van het bedrijfsleven onderstreept, terwijl tegelijkertijd de
noodzaak tot samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en
de technisch wetenschappelijke infrastructuur (clustervorming) wordt onderkend.
Ter stimulering van die ontwikkelingen heeft het Ministerie van Economische
Zaken een zogeheten ’industriefaciliteit’ ter grootte van f900 miljoen in het leven
geroepen, om het aanbod van risicodragend kapitaal te vergroten. Dit geld kan
onder stringente voorwaarden door grote en middelgrote ondernemingen die
deel uitmaken van innovatieve clusters worden benut ter uitbreiding van het
risicodragend vermogen.
In de nota ’Concurreren met kennis’ (1993) wordt de beleidsvisie op technologie
nader uiteengezet. Centraal uitgangspunt is daarin de versterking van de
technologische positie van het bedrijfsleven, uiteenvallend in twee doelstellin-
gen, namelijk ten eerste het verhogen van het bedrijfs-R&D en ten tweede het
versterken van de kennisinfrastructuur. De eerste doelstelling noodzaakt een
toename van investeringen in bedrijfs-R&D. Daarvoor worden -technologisch
hoogwaardige- clusters van bedrijvigheid, in de vorm van interdisciplinaire
samenwerking tussen één of meer technologisch hoogwaardige bedrijven en
één of meer kennisinstellingen, van cruciaal belang geacht. Daarbij wordt met
name de belangrijke rol van clustering van bedrijvigheid rondom één of meerde-
re technologisch hoogwaardige ondernemingen benadrukt. Als voorbeeld
daarvan wordt het elektronica-cluster rond Philips, de agro-industriële cluster
rond o.a. Unilever, Heineken, CSM en petro-chemische cluster rond o.a. Shell,
AKZO, DSM en DOW genoemd. De aandacht voor samenwerking in het
instrumentarium van EZ komt bijvoorbeeld tot uiting in het in 1988 gestarte
Programma Toeleveren en Uitbesteden, waarin de aandacht meer en meer is
verschoven naar samenwerking op het gebied van R&D en produktontwikkeling.

Industriebeleid in de regio

In de nota ’Ruimte voor regio’s’ (1995b) wordt op deze visie voortgeborduurd,
door in het huidige beleid met name de rol van vooral regionale netwerkvorming
te benadrukken. Daarbij wordt vooral het belang van het Midden- en Kleinbedrijf
(MKB) als bron van nieuwe werkgelegenheid en technologische vernieuwing
onderkend. Daarnaast wordt ook het belang van technologische kennisdiffusie
voor het MKB recentelijk benadrukt door Waalkens et al (1995). Doordat het
MKB door schaal, socioculturele en economische gebondenheid aan de regio
het meest gebaat is bij kennisleveranciers in de directe omgeving, wordt, in
tegenstelling tot de nota ’Concurreren met kennis’, nu juist de rol van de
regionale overheid van groot belang geacht. De regionale overheid wordt
gezien als een belangrijke intermediair tussen kennisinstellingen en het bedrijfs-
leven. Daarnaast kan het obstakels voor innovatie uit de weg ruimen en kennis
inbrengen op het gebied van technologiebeleid. Daarbij wordt met name
gedacht aan intermediaire organisaties als Kamers van Koophandel (KVK),
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Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), Innovatiecentra (IC) en de
regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM), die via een goede onderlinge
afstemming en samenwerking een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
economische structuurverbetering van een regio, niet in het minst vanwege hun
gedegen en specifieke kennis van lokale en regionale omstandigheden.

6.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste facetten van industriële netwerken uiteen-
gezet. Daarbij zijn zowel organisatiekundige aspecten, als ook de regionale,
culturele en beleidsaspecten de revue gepasseerd. Dit theoretische kader vormt
de basis voor het empirisch onderzoek dat centraal staat in deel II van het
boek. In de nu volgende hoofdstukken zal op indicatieve wijze de stand van
zaken met betrekking tot regionale industriële netwerkvorming worden beschre-
ven. In hoofdstuk 7 wordt voor een aantal opgespoorde industriële samenwer-
kingsverbanden de praktijksituatie beschreven, waarbij de belangrijkste be-
invloedende factoren met betrekking tot de vorming en werking van dergelijke
samenwerkingsverbanden aan de orde zullen komen. Daarbij zal met name
aandacht worden besteed aan de rol van afstand en de invloed van bedrijfscul-
tuur en de regionale (ondernemers)cultuur. Daarnaast zal de rol van regionale
en lokale overheden met betrekking tot industriële netwerkvorming in de praktijk
worden bekeken. In hoofdstuk 8 wordt dezelfde problematiek, maar dan in
breder verband, getoetst. Voor een aantal geselecteerde landsdelen zal worden
bekeken of, en zo ja in hoeverre, er verschillende situaties en houdingen
bestaan ten aanzien van de vorming en de werking van industriële netwerken.
De rode draad wordt daarin gevormd door de regionale oriëntatie van de onder-
vraagde bedrijven met betrekking tot de vorming van netwerken op het gebied
van produktontwikkeling, industriële toelevering, uitbesteding en diensten.
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7. REGIONALE INDUSTRIËLE NETWERKEN: EEN VERKENNING

7.1 Inleiding

Naast bedrijfsrelaties tussen uitbesteders en toeleveranciers zijn ook in toene-
mende mate samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers onderling te
ontwaren, al dan niet geformeerd rond een centrale opdrachtgever. Deze
samenwerkingsverbanden, ook wel aangeduid met clusters of netwerken,
hebben niet alleen onderlinge leveranties tot doel, maar tevens uitwisseling op
het gebied van R&D, technologie en marktinformatie. Allereerst zal een algeme-
ne schets worden gegeven van de achtergronden met betrekking tot de
vorming van samenwerkingsverbanden en de positie die zowel uitbesteders als
toeleveranciers hierbij innemen. Vervolgens zal de gedachtenvorming over
samenwerkingsverbanden, ook wel clusters, of nog algemener netwerken
genoemd, worden toegelicht. Tenslotte zal een aantal praktijkvoorbeelden van
samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers worden beschreven. Hierbij
zal nader worden ingegaan op de ontstaansredenen en de belangrijkste
kenmerken van deze samenwerkingsverbanden. Vervolgens zal worden geëva-
lueerd welke factoren een centrale rol spelen in het succes dan wel falen ervan.

7.2 Netwerken in de praktijk

7.2.1 Introductie

Om te beeld te krijgen van hoe netwerken, ook wel bedrijvenclusters genoemd,
in de praktijk functioneren, zijn een aantal van bestaande clusters benaderd in
de vorm van een interview met centraal in die clusters geplaatste contactperso-
nen. Na een intensieve telefonische speuractie langs nationale en regionale
intermediaire organisaties is het gelukt 10 bestaande netwerken op te sporen,
verdeeld over Nederland. Getracht is enerzijds een aantal kenmerken van deze
netwerken te verzamelen, zoals startjaar, aantal deelnemers en hun specialisa-
tie, drijfveer, doel en status van het netwerk. Anderzijds is getracht factoren te
achterhalen die van belang zijn voor het slagen van een dergelijk samenwer-
kingsverband, zoals voor- en nadelen van onderlinge nabijheid van de netwerk-
leden, rol van de opdrachtgever of intermediaire organisatie, ervaringen tot nu
toe en de rol van de bedrijfscultuur of regionale ondernemerscultuur (zie
vragenschema in bijlage IV).

7.2.2 10 netwerken en hun kenmerken
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Gebleken is dat er zeer verschillende vormen van netwerken bestaan, met
uiteenlopende doelstellingen en andere kenmerken. De meest belangrijke
kenmerken zijn zoveel mogelijk vereenvoudigd en ondergebracht in figuur 7.1.
In het navolgende worden de belangrijkste afzonderlijke kenmerken kort toege-
licht.

De in totaal 10 onderzochte netwerken variëren nogal in startjaar. Het oudste
netwerk dateert uit 1952, terwijl alle anderen van beduidend jongere datum zijn,
namelijk opgericht tussen 1988 en 1994. Het samenwerkingsverband uit 1952
in de noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie kent een beduidend andere
geschiedenis dan de rest, wat te maken heeft met het toch al afwijkende
verloop in de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw.

Ook wat betreft de centrale drijfveer is het scheepsbouwnetwerk wel anders
dan de rest. De individuele bedrijven (werven) waren gedwongen samen te
werken met andere bedrijven door de omvang van de aangeboden projecten, in
combinatie met hun eigen gebrek aan capaciteit. Van de overgebleven netwer-
ken komt de voornaamste drijfveer voor samenwerking neer op de noodzaak de
beschikking te krijgen over aanvullende expertises om samen een sterkere
positie in de markt te veroveren.

Bij drie van de tien netwerken is sprake van een opdrachtgever, bij de rest is
deze niet direct betrokken geweest bij de oprichting van het netwerk.

De doelen van de netwerken kunnen in het algemeen worden samengevat
onder de noemer samenwerking, zowel in technische als commerciële zin. Door
samenwerking in technische zin wordt enerzijds versterking van de specialisatie
(kernvaardigheden) per bedrijf beoogt, en anderzijds efficiency-verbetering en
meerwaarde door de synthese van de verschillende specialisaties. Samenwer-
king in commerciële zin komt veelal neer op gezamenlijke marktbewerking en
acquisitie, waarbij de aangesloten bedrijven al dan niet een aparte persoon
hiervoor aangesteld heeft.

Vrijwel alle netwerken hebben bij de oprichting contact gehad met een interme-
diaire (overheids)organisatie, waarvan het Innovatie Centrum (IC) wel het meest
genoemd wordt. Daarnaast wordt de provincie nog twee maal genoemd. Het IC
speelt veelal een rol in de technische en organisatorische begeleiding van het
netwerk in het beginstadium en in enkele gevallen ook later nog. In deze
organisatie bestaat veel kennis op diverse technische gebieden, waardoor het
overzicht kan worden behouden, iets dat voor de deelnemers afzonderlijk nog
wel eens problemen oplevert. Tevens speelt het IC vaak een adviserende rol in
het opstellen van samenwerkingscontracten tussen de deelnemers. Dit is een
belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband aangezien hierin de taken,
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verantwoordelijkheden en revenuen van de werkzaamheden onderling juridisch
worden afgestemd.

Een benoeming van een eventueel centraal produkt is over het algemeen niet
makkelijk te geven, omdat het in een beperkt aantal gevallen om 1 afgerond
produkt gaat. In de meeste gevallen kan hierbij slechts het type werkzaamhe-
den worden aangegeven, omdat het dan tevens gaat over netwerken die geen
eenmalige status hebben met een eenmalig centraal produkt, maar om netwer-
ken met een continue karakter, waarbij verschillende projecten elkaar in de tijd
opvolgen. In de meeste gevallen draait het om werkzaamheden op het gebied
van technisch advies, vaak tezamen met produktie-activiteiten op het gebied
van metaal, kunststof en elektronica.

Het aantal deelnemers van de netwerken is bij één netwerk uitzonderlijk hoog,
maar het gaat in dit geval dan ook om een aparte organisatievorm. Dit netwerk
op het gebied van de landbouw is onderverdeeld in vier verschillende sektoren,
namelijk Akkerbouw, Melkverwerking, Milieu en Bouw en Planning. Elke sector
is eigenlijk een afzonderlijk netwerk van verwante bedrijven die samenwerken
op het gebied van acquisitie en exportbevordering. De overige netwerken
hebben gemiddeld 5 deelnemers. De manier van organiseren varieert nogal,
van een vast aantal deelnemers in structureel verband tot een los\vaste
samenwerking waarbij een principe-afspraak van samenwerking centraal staat,
maar niet bindend is.

De afstand tussen de deelnemers van de netwerken is vaak niet groot, er is
met name sprake van relaties binnen één provincie. De vier noordelijke netwer-
ken bestaan uit bedrijven uit de drie noordelijke provincies. Bij vrijwel alle
andere netwerken zijn de deelnemers in één enkele provincie gevestigd. Eén
netwerk vormt daarop een uitzondering, namelijk het netwerk rond een inge-
nieursbureau in de Achterhoek. Dit samenwerkingsverband heeft een landelijk
bereik. In de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op de invloed van
afstand tussen de deelnemers als een van de factoren met betrekking tot het al
dan niet goed functioneren van een netwerk.

Drie netwerken vormen een uitzondering op het feit dat de rest van de netwer-
ken alle thuis horen in de bedrijfstak metaal, kunststof en elektronica en de
daaraan gekoppelde specialisatie. Hierbij gaat het zowel om produktie als ook
om technisch advies en ontwikkeling ten behoeve van nieuwe produkten. De
synthese tussen deze bedrijfstakken wordt ook wel aangemerkt als mechatroni-
ca, een combinatie van specialismen die in een zeer
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groot aantal produkten en componenten terug te vinden is en waarvoor samen-
werking min of meer voor de hand ligt. Bij de drie uitzonderingen zijn er twee
netwerken op het gebied van de scheepsbouw, en een op het gebied van de
landbouw. Juist in het geval van deze drie netwerken zijn er ietwat afwijkende
drijfveren ten aanzien van samenwerking te constateren.

De status van de netwerken is voor het overgrote gedeelte (7 stuks) structureel,
dat wil zeggen dat men een vast verband van deelnemers nastreeft. Eén van
de netwerken is incidenteel, wat wil zeggen dat na het gereedkomen van de
opdracht het samenwerkingsverband uiteenvalt. De netwerken die zichzelf
projectmatig noemen gaan er van uit dat er per opdracht nieuwe partners
bijgezocht gaan worden, wanneer bij de bestaande netwerkparticipanten een
bepaald gewenst specialisme niet in huis is. Deze vorm van netwerken lijkt
flexibeler dan de structurele netwerken die de participanten veelal verenigen in
een stichting. Zo’n stichtingsvorm heeft als voordeel dat in een vaste clausule
de taken, verantwoordelijkheden en verhoudingsgewijze verdiensten van de
participanten geregeld kan worden. Dit heeft echter als nadeel dat de partici-
panten min of meer vast zitten in een dergelijke organisatievorm. In een
projectmatige werkwijze wordt idealiter de taakverdeling tussen de participanten
per project vastgelegd. Hiervoor zijn dan speciale contracten ontwikkeld. Deze
vorm van organisatie bindt zich niet per definitie aan een vast aantal deelne-
mers, maar stoelt op flexibiliteit in deelname van verschillende participanten.
Daarbij wordt bovenal uitgegaan van de onafhankelijkheid van de deelnemers.

7.3 Succes- en faalfactoren: een evaluatie

7.3.1 Introductie

Om nader inzicht te verwerven in het functioneren van samenwerkingsverban-
den tussen bedrijven zijn een aantal factoren met betrekking tot de samen-
werking achterhaald en nagevraagd op hun invloed. Achtereenvolgens zijn ter
sprake gekomen de afstand tussen de netwerkparticipanten en de rol van de
eventuele opdrachtgever, overheid of intermediaire organisatie. Daarnaast is
navraag gedaan over de belangrijkste voorwaarden voor nauwe samenwerking
in een netwerk, de positieve/negatieve ervaringen tot nu toe en het belang van
de bedrijfscultuur en de regionale ondernemerscultuur in het slagen van een
dergelijk samenwerkingsverband. Hieronder zullen de meningen van de geïnter-
viewden over deze onderwerpen stuk voor stuk worden toegelicht en uitgediept.
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7.3.2 Afstand tussen de netwerkparticipanten

De meningen over het belang van afstand tussen de deelnemers lopen nogal
uiteen. Enerzijds wordt de nabijheid van de deelnemers niet alleen als voordeel
maar zelfs als vereiste gezien met betrekking tot onderling overleg en de
mogelijkheid tot snel, direct (persoonlijk) contact. Met name in de ontwikkelings-
fase van een nieuw produkt is veel overleg nodig en bevordert de geringe
onderlinge afstand sterk de snelheid van het ontwikkelingstraject. Niet alleen in
de ontwikkelingsfase echter, maar ook in de produktiefase wordt de mogelijk-
heid tot snelle uitwisseling van persoonlijke informatie en ook van materialen
van groot belang geacht. Daarnaast is de uitwisseling van werknemers veel
beter mogelijk dan wanneer men op grotere afstand van elkaar gevestigd zou
zijn. Alle genoemde vormen van onderlinge communicatie leveren op korte
afstand een aanzienlijk kostenvoordeel op. Eén van de benaderde netwerken is
zelfs zover gegaan dat men de vestiging van een aantal leden heeft verplaatst
naar een gezamenlijk gebouw op een nieuwe lokatie. De organisatie van dit
netwerk is dan ook dermate hecht dat men er een holding van heeft gemaakt.
Eén van de contactpersonen bracht de onderlinge nabije vestiging in verband
met de regionale ondernemerscultuur, in die zin dat bedrijven uit dezelfde regio
een overeenstemmende mentaliteit hebben waardoor er sneller onderling begrip
en dus ook vertrouwen ontstaat. Een bijkomend voordeel is dat de mogelijkheid
groot is dat de deelnemers van te voren al met elkaar bekend zijn, wat de
onderlinge drempel tot samenwerking kan verlagen.

Anderzijds wordt door een contactpersonen van een tweetal andere netwerken
een veel minder uitgesproken waarde gehecht aan de invloed van onderlinge
afstand tussen de deelnemers. Hierbij wordt met name gedoeld op het feit dat
als je de onderlinge afstemming van de werkzaamheden maar goed organiseert
de afstand er in feite niet veel meer toe doet. Sterker nog, een geringe afstand
tussen de netwerkparticipanten zou de efficiëntie-gerichtheid in de onderlinge
communicatie nadelig kunnen beïnvloeden. Het feit dat de mogelijkheid tot snel
onderling contact bestaat zou er toe kunnen leiden dat men die mogelijkheid
bewust of onbewust als uitgangspunt neemt bij de organisatie van werkzaamhe-
den, zodat men op voorhand al minder efficiënt te werk gaat. Deze argumenta-
tie leidt er toe dat er geen enkel bezwaar bestaat om een nauw samenwer-
kingsverband op landelijk niveau in stand te houden, mits de communicatie
efficiënt georganiseerd wordt. Een bijkomend voordeel is dan dat men bij
opdrachten niet beperkt is tot de eigen regio, maar dat landelijk geselecteerd
kan worden om mogelijke partners te vinden. Dit vergroot het aantal mogelijk-
heden tot een oplossing voor een bepaald probleem.

Nadelen van een nabije vestiging van netwerkleden worden minder uitgespro-
ken onderkend. Eénmaal wordt genoemd dat in het geval van nabije vestiging
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van de opdrachtgever ten opzichte van de produktontwikkelaar, het lastig kan
zijn de opdrachtgever buiten de deur te houden in de ontwikkelingsfase van het
produkt. Vermoedelijk is dit echter een incidenteel geval, aangezien meestal
juist in de ontwikkelingsfase van een produkt of component de communicatie
met de opdrachtgever van groot belang is. Een ander nadeel van korte afstand
tussen de deelnemers kan zijn dat het de informaliteit van het contact zodanig
bevordert dat dit ten koste gaat van de efficiëntie en de discipline. Dit argument
haakt aan bij eerder genoemde redenering met betrekking tot afstand tussen de
netwerkleden. Daarnaast wordt geopperd dat nabije vestiging van - potentiële -
netwerkleden de vrijheid in partnerkeuze kan beperken.

7.3.3 Voorwaarden voor succesvolle nauwe samenwerking

Gevraagd naar de voorwaarden voor netwerkvorming blijken een aantal alge-
meen geldende voorwaarden te bestaan, naast een aantal factoren die per
netwerk verschillend zijn.

Het soort voorwaarden dat meermalen genoemd wordt kan als indicatief
worden gezien voor voorwaarden die in algemene zin van toepassing zijn op
een succesvolle samenwerking tussen bedrijven. De factoren die het meest
werden aangehangen worden in figuur 7.2 getoond.
De meest genoemde factor is het onderling vertrouwen in elkaar. Zonder een
dergelijke basis is het zinloos aan een nauwe vorm van samenwerking te
beginnen. Dit betekent eigenlijk impliciet dat de deelnemers elkaar al goed
moeten kennen alvorens men met elkaar in gesprek raakt over onderlinge
samenwerking. Dit aspect kan samenhangen met het feit dat men elkaar per-
soonlijk goed moet liggen. Ook het feit dat de bedrijfsculturen vergelijkbaar zijn
speelt een grote rol in onderling begrip en soepelheid in de samenwerking.
Daaropvolgend wordt de meeste waarde gehecht aan de onderlinge mate van
aanvulling van de expertises van de deelnemers. Dit is met name van belang
bij de gezamenlijke ontwikkeling en produktie van samengestelde componenten
en niet zozeer bij samenwerking op het gebied van marketing en acquisitie. Op
de derde plaats staat de wil tot samenwerking onder de deelnemers als
belangrijk criterium voor het slagen van een samenwerkingsverband. Dit lijkt erg
logisch, maar hiermee wordt bedoeld een degelijke positieve grondhouding ten
aanzien van samenwerking. Vaak loopt samenwerking mis als bedrijven de wil
tot samenwerking alleen met de mond belijden, maar niet met daden. Hieruit
vloeit voort de bereidheid tot het geven van diepgaande informatie over het
functioneren van het eigen bedrijf,
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Figuur 7.2 Voorwaarden van toepassing op een succesvolle samenwerking tussen bedrijven.

Bron: Netwerk-interviews 1994

zowel financiële gegevens als technische expertise die als ’bedrijfsgeheim’ be-
schouwd worden. Een dergelijke houding hangt samen met zowel het inzien
van het nut van samenwerking voor het eigen bedrijf als het voorkomen van
onderlinge concurrentie tussen de deelnemers. De deelnemers moeten inzien
dat de samenwerking toegevoegde waarde schept bovenop de eigen activitei-
ten afzonderlijk (1 + 1 = 3 principe), waardoor synergie ontstaat. Een andere
belangrijk geachte voorwaarde is dat de deelnemers overeenkomstige doelstel-
lingen moeten hebben ten aanzien van de samenwerking. Als onderdeel
hiervan kan gezien worden dat de deelnemers allen een lange termijn oriëntatie
moeten hebben en niet uit moeten gaan van het streven naar snelle winst.
Samenwerking in netwerkverband vereist vooral in de beginfase veel investe-
ring in tijd en dus ook in geld, die pas op langere termijn zijn vruchten af zal
werpen. Om verkeerd begrip te voorkomen en efficiëntie te bevorderen moeten
de onderlinge taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een
contract, waarin tevens de verdeling van de verdiensten wordt geregeld. Daarbij
moet wel worden aangemerkt dat de deelnemers wel hun eigen identiteit en
onafhankelijkheid moeten behouden. Dit betekent dat de netwerkparticipanten
hun eigen individuele werkzaamheden moeten behouden naast hun activiteiten
ten behoeve van gezamenlijke projecten. Dit bevordert de flexibiliteit van de
deelnemers.
Daarnaast kunnen een aantal andere factoren worden opgesomd die ten dele
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overlap vertonen met de hierboven genoemde factoren en ten dele mogelijk
voortspruiten uit incidentele ervaringen in een netwerk. Genoemd werden
daarbij factoren als ervaring met een grote opdrachtgever, aanwezige R&D-
capaciteit bij de deelnemers, financiële gezondheid van de deelnemers en
onderlinge nabije vestiging.

7.3.4 Ervaringen met betrekking tot onderlinge nauwe samenwerking

Zowel de positieve als de negatieve ervaringen tot nu toe hangen veelal samen
met het al dan niet vervuld zijn van de zojuist beschreven voorwaarden voor
succesvolle samenwerking in een netwerk. Ook hierbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen enerzijds ervaringen die meermalen genoemd worden en
anderzijds de incidenteel voorkomende ervaringsfeiten. Alhoewel hieraan geen
conclusies kunnen worden verbonden kan het aantal malen dat een fenomeen
wordt genoemd indicatief zijn voor het structureel voorkomen ervan, wat tegelij-
kertijd het belang ervan aangeeft met betrekking tot de mate van functioneren
van een netwerk.

Negatieve ervaringen

De negatieve ervaringen die meermalen genoemd worden, worden getoond in
figuur 7.3. Alle vier genoemde factoren hangen in feite nauw met elkaar samen.
Met het feit dat er problemen ontstaan met het stroomlijnen van de inzichten
van de deelnemers wordt bedoeld dat het kan erg lang duren voordat men het
nodige begrip heeft gegenereerd voor elkaars inzichten en werkwijzen, waar-
door forse vertraging kan ontstaan in het komen tot daadwerkelijke acties. Een
dergelijke ervaring vloeit veelal voort uit het feit dat de deelnemers het eigen
belang boven dat het gezamenlijk belang stellen, wat weer samenhangt met het
korte termijn denken van de deelnemers, bijvoorbeeld het najagen van snelle
winst in plaats van het streven naar een constructieve samenwerking op lange
termijn. Hierdoor kan het juist lang duren voordat er een eerste resultaat
geboekt is, waardoor de motivatie van de deelnemers afneemt en het wantrou-
wen juist groeit. Dit is in zekere zin het kip-ei-verhaal, doordat een eerste
resultaat niet mogelijk is zonder een goede motivatie en vertrouwen, terwijl de
motivatie en het vertrouwen juist afneemt door het uitblijven van een concreet
resultaat. Een aantal andere negatieve ervaringen kwamen incidenteel naar
voren. Een deel daarvan hangt sterk samen met de hiervoor genoemde
factoren namelijk problemen met onderlinge concurrentie, te hoge verwachtin-
gen van de deelnemers en het niet aansluiten van de bedrijfscultuur wat tot
problemen leidde. Daarnaast kwamen een aantal problemen naar voren op
uiteenlopende terreinen als de
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Figuur 7.3 Negatieve ervaringen met onderlinge nauwe samenwerking

Bron: Netwerk-interviews 1994

afstemming van operationele zaken en moeilijkheden bij het vinden van ge-
schikte projectleiding met overzicht over de diverse expertises van de deelne-
mers. Dit laatste aspect zou simpelweg kunnen worden ondervangen door het
inschakelen van een ingenieursbureau.

Positieve ervaringen

Ten aanzien van de positieve ervaringen werden een aantal fenomenen
meermalen genoemd (zie figuur 7.4). Daarnaast werden een aantal positieve
factoren incidenteel aangehaald. Daaronder zijn enkele die verwant zijn met
bovengenoemde ervaringen, namelijk vergroten van het inzicht in de markt en
de toename van het integraal denken bij de deelnemers waardoor de markt-
positie van de deelnemers wordt versterkt. Ook werden achtereenvolgens als
positieve punten genoemd de mogelijkheid tot centraal opslaan van kennis
waaruit individueel geput kan worden, kostenbesparing door samenwerking en
een groeiend vertrouwen bij opdrachtgevers.
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7.3.5 De invloed van bedrijfscultuur en regionale ondernemerscultuur

De meeste contactpersonen hebben desgevraagd wel hun gedachten over de
invloed van bedrijfscultuur en regionale ondernemerscultuur. De meningen
hierover zijn zeer verdeeld en worden evenals de meningsvorming over de
invloed van afstand gekenmerkt door een zeer uiteenlopend karakter. In de
gesprekken is duidelijk geworden dat beide factoren erg moeilijk te scheiden
zijn, doordat de bedrijfscultuur van met name kleine ondernemingen een
afspiegeling vormt van de regionale ondernemerscultuur. Desondanks zal
getracht worden beide zaken afzonderlijk te behandelen. Een vertroebelende
factor hierbij is dat meningen hierover uitermate afhankelijk zijn van persoonlijke
ervaringen en dus gekenmerkt worden door een sterke mate van subjectiviteit.
Mede daardoor en door het geringe aantal ondervraagde personen kunnen de
tentoongespreide meningen slechts als indicatief worden beschouwd.

Figuur 7.4 Positieve ervaringen met onderlinge nauwe samenwerking

Bron: Netwerk-interviews

Bedrijfscultuur

Door de meeste contactpersonen wordt bedrijfscultuur een belangrijke factor
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geacht in de vorming van netwerken. Bedrijfscultuur is veelal een afspiegeling
van de houding het management en dus ook van de werknemers. Zaken die
hierin tot uiting komen zijn bijvoorbeeld de wil tot vernieuwing en samenwer-
king, zonder welke een samenwerkingsverband nooit van de grond kan komen.
Men moet vergelijkbaar denken en een overeenkomstige mentaliteit hebben om
elkaar goed te kunnen begrijpen. Opvallend in dit verband is de constatering bij
een van de contactpersonen dat innovatieve bedrijven een grotere bereidheid
tot samenwerking vertonen dan niet-innovatieve bedrijven. Vooral bij kleine
bedrijven wordt de invloed van de directeur zeer bepalend geacht. De directeu-
ren bepalen de manier van werken en hebben een grote invloed op de mentali-
teit van de werknemers. Hierdoor is het erg belangrijk dat in onderling voorbe-
reidend overleg met betrekking tot de vorming van samenwerkingsverbanden
de verschillende directeuren elkaar goed liggen. Dit hangt overigens maar ten
dele af van de achterliggende bedrijfscultuur. Ook - en misschien wel vooral -
spelen persoonlijke factoren hierbij een grote rol. De persoonlijke ’klik’ tussen
de deelnemers in het overleg speelt een cruciale rol in het slagen van een
samenwerkingsverband. De bedrijfscultuur kan ook een afspiegeling zijn van
het soort van bedrijvigheid waar de onderneming toe behoort. Met name in de
landbouw is dit sterk merkbaar, aangezien de bedrijfscultuur zeer afhankelijk
van de sector. In de melkverwerking bijvoorbeeld zijn ondernemingen veel
individueler ingesteld dan in de sector akkerbouw. Een dergelijke instelling is
historisch gegroeid en ook als de bijbehorende historische context is verdwenen
blijft de bedrijfscultuur vaak dezelfde kenmerken houden.
Tegenover deze meningen over de invloed van bedrijfscultuur werd tenslotte de
mening van een contactpersoon gesignaleerd die ervan uitgaat dat cultuurver-
schillen in bedrijfscontacten worden overschaduwd door een zakelijk-inhoudelij-
ke houding van de deelnemers. Hierdoor worden cultuurverschillen eigenlijk
volledig op de achtergrond gezet. Het belangrijkste in bedrijfscontacten is dat
de kwaliteit van de ondernemers vergelijkbaar is. Deze kwaliteit wordt gemeten
door naast uit te gaan van ervaring en door te kijken naar de liquiditeit, solvabi-
liteit, produktkwaliteit en organisatie, met andere woorden door een zorgvuldige
selectie van de partners.

Regionale ondernemerscultuur

De bovengenoemde houding van het management en werknemers als spiegel
voor de bedrijfscultuur vindt veelal zijn oorsprong in de regionale ondernemers-
cultuur. Als aspecten van de regionale ondernemerscultuur worden gezien de
mentaliteit, mate van openheid, mate van betrouwbaarheid en degelijkheid in
werken. Het belang van de ondernemerscultuur hangt samen met de waarde
die gehecht wordt aan de onderlinge nabijheid van de deelnemers van netwer-
ken. Een geringe onderlinge afstand tussen de netwerkparticipanten vergroot
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de kans op overeenkomstige ondernemerscultuur, iets dat een belangrijke
factor geacht wordt te zijn in verband met het onderling begrip en vertrouwen
tussen netwerkparticipanten. Tijdens de interviews zijn enkele globale houdin-
gen gesignaleerd ten opzichte van een aantal regio’s binnen Nederland, die als
indicatie kunnen worden gezien voor de onderlinge regionale verschillen in
ondernemerscultuur. Enkele geconstateerde uitspraken zullen hier de revue
passeren.

Een duidelijk verschil werd geconstateerd tussen de ondernemerscultuur van
Flevoland en die van de Veluwe. Globaal genomen legt de polderlandse
ondernemer sneller contact, terwijl het veelal vluchtiger van karakter is. Bij de
Veluwenaar is het net andersom; het is moeilijker een initieel contact te leggen,
maar als dit eenmaal is gelukt dan is het bij wijze van spreken voor ’eeuwig’.
Een ander ervaringsfeit dat werd gemeld was dat er bij het ontstaansproces
van een netwerk communicatieproblemen ontstonden tussen netwerkleden uit
de Randstad en een deelnemer uit Nijmegen. Deze problemen worden geweten
aan zowel de afstand in kilometers als de culturele afstand tussen de betrokken
personen.
De noordelijke ondernemerscultuur worden door een contactpersoon uit de
scheepsbouw een aantal duidelijke kenmerken toegedicht, waaronder ’weinig
hiërarchie’, ’veel kennis op de werkvloer’, ’nuchtere aanpak’, ’groot improvisatie-
vermogen’ en ’korte lijnen’.
In verband met het landbouw-cluster in de drie noordelijke provincies kan
globaal onderscheid worden gemaakt tussen de Friese, Drentse en Groningse
ondernemerscultuur. Terwijl de Friezen gekenmerkt worden door individualisme
en formaliteit, worden de Drenten juist gekenmerkt door gemoedelijke om-
gangsvormen. De Groningers vertegenwoordigen een mix tussen beiden. Een
additioneel kenmerk van de Groningers is dat hun saamhorigheidsgevoel groter
is. Men heeft een groter gevoel voor het samenwerkingsverband, door een
jarenlange bestaande traditie van samenwerking in diverse projecten. Wellicht
mede door deze traditie is het onderling vertrouwen tussen de Groningers ook
groter.

7.3.6 De rol van opdrachtgever(s) en externe organisaties

In slechts twee gevallen wordt aangegeven dat de opdrachtgever(s) een rol
hebben gespeeld bij het ontstaan van het samenwerkingsverband. In één geval
had de opdrachtgever een concreet idee waarvoor het bedrijf via het Innovatie
Centrum naar een oplossing zocht. Vervolgens heeft het IC een aantal bedrij-
ven bij elkaar gebracht die gezamenlijk een geïntegreerde oplossing konden
bieden. In het andere geval is een engineeringsfirma speciaal opgericht met als
doel een intermediaire functie te vervullen tussen een aantal opdrachtgevers en
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uitvoerders van technische projecten. Hierbij heeft deze firma met een aantal
opdrachtgevers raamopdrachten met betrekking tot werkwijze en in te schake-
len toeleveranciers. Tevens heeft het engineeringsbureau overeenkomsten met
een aantal onafhankelijke toeleveranciers die ten allen tijde benaderd kunnen
worden om mee te denken in eventuele ontwikkelingsprocessen en voor
produktieopdrachten. Hierdoor is op basis van wederzijds vertrouwen een soort
los-vast samenwerkingsverband ontstaan.

De rol van externe organisaties is vooral adviserend van aard. Bij vrijwel alle
samenwerkingsverbanden is bij de oprichting wel een intermediaire organisatie
betrokken geweest. Vooral het IC speelt hierbij een belangrijke rol, soms als
initiator en vaak als stuwende en leidende factor. Enerzijds zijn de IC’s zelfstan-
dig actief in het stimuleren van samenwerkingsverbanden door het organiseren
van bijeenkomsten van allerlei aard waarbij bedrijven worden uitgenodigd met
als doel na te denken over mogelijke vormen van onderlinge samenwerking.
Anderzijds vervullen de IC’s de rol van vraagbaak voor ondernemingen die
oplossingen zoeken voor technische problemen of voor het ontwikkelen van een
nieuw produkt, zowel van de zijde van de opdrachtgever als van de toeleveran-
cier. In dergelijke situaties brengt het IC de vrager in contact met onderne-
mingen die de oplossing voor het probleem in huis hebben. Hieruit ontstaan
regelmatig incidentele samenwerkingsverbanden waarbij het IC een centrale rol
vervult als adviseur op technisch en organisatorisch gebied, bijvoorbeeld als
trekker - leider - van een project of als adviseur bij het opstellen van contracten
of het verkrijgen van subsidies. Zoals in de vorige paragraaf al is gebleken
wordt de rol van het IC in het algemeen zeer op prijs gesteld en gewaardeerd
door ondernemingen die betrokken zijn bij de oprichting van een samenwer-
kingsverband. Naast betrokkenheid van het IC wordt ook melding gemaakt van
andere externe instanties zoals de Kamer van Koophandel, Small Business
Centre en regionale ontwikkelingsmaatschappijen als bijvoorbeeld de Noordelij-
ke Ontwikkelings Maatschappij. De rol van dergelijke instanties kenmerkt zich
enerzijds door dezelfde als het IC, namelijk in de vorm van stimulering van
samenwerkingsverbanden in de regio in het algemeen, met name door het
organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers waarbij onderlinge kennisma-
king en ideeënvorming ten aanzien van samenwerking het hoofddoel zijn.
Anderzijds spelen genoemde instanties een rol in het verschaffen van mogelijk-
heden voor de uitvoering van onderzoek naar de haalbaarheid van samenwer-
kingsverbanden.

Voorzover provincies betrokken zijn bij de oprichting van samenwerkingsverban-
den gebeurt dit met name in de vorm van het verstrekken van financiële moge-
lijkheden voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en het verstrekken
van subsidies. Voor het laatste spelen niet alleen de provincies een rol, maar
ook de nationale overheid (Ministerie van Economische Zaken) en supranatio-
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nale overheden (EG-instanties). Het verkrijgen van subsidies is een belangrijke
bijkomende factor voor ondernemers in het proces van netwerkvorming.

7.4 Conclusies

Over de kenmerken en de werking van de beschouwde industriële netwerken
kan samengevat een aantal in het oog springende zaken worden geconclu-
deerd. Bij de voor- en nadelen van netwerkvorming zijn een aantal terugke-
rende zaken aan te wijzen. De nabijheid van de participanten wordt over het
algemeen als voordeel of zelfs als vereiste gezien voor het goed functioneren
van een netwerk. Daartegenover wordt de mening geventileerd dat bij een
goede, efficiënte organisatie van de contacten de afstand tussen de partici-
panten er eigenlijk niet toe doet. Slechts een enkele maal wordt nabijheid als
nadeel ervaren. Een overeenstemmende bedrijfscultuur wordt als erg belangrijk
ervaren, terwijl men ook - in mindere mate weliswaar - aan de invloed van
regionale cultuur waarde hecht.

Er blijken uiteenlopende aanleidingen te bestaan om tot netwerkvorming over te
gaan. Met name het synergie-principe - 1 + 1 = drie - wordt alom aangehangen
als onmiskenbare factor voor het al dan niet slagen van een netwerk. De
complementariteit van de betrokken expertises valt hier niet los van te zien.
Lang niet altijd vindt netwerkvorming plaats in samenwerking met een uitbeste-
der. Vaak echter zijn netwerken in samenwerking met een opdrachtgever wel
de meest levensvatbare en best functionerende samenwerkingsverbanden,
aangezien er dan meestal van een concrete, bestaande opdracht wordt uitge-
gaan. Is deze opdracht niet direct aanwezig dan bestaat het gevaar dat men te
lang blijft hangen in overleg, waardoor resultaat uitblijft. Dit laatste - de factor
tijd - is een belangrijke reden voor deelnemers om vroegtijdig af te haken.

De rol van het Innovatie Centrum is veelal zeer nuttig en in enkele gevallen
cruciaal bij het totstandkomen van samenwerkingsverbanden. Hieruit mag
worden geconcludeerd dat Innovatiecentra blijkbaar zeer nuttig werk doen, wat
als bewijs kan worden aangevoerd voor het belang van het bestaan van
gedecentraliseerde kennisinstellingen voor het bedrijfsleven. De rol van de
overheid valt nauwelijks te bespeuren, zij het dat soms de Kamer van Koophan-
del, de NOM en in een enkel geval de provincie in de rol van geldschieter bij
verkennende acties met betrekking tot de haalbaarheid van een regionaal
samenwerkingsverband op zich nemen. Tenslotte valt op dat het aantal
netwerkleden over het algemeen beperkt is, namelijk gemiddeld zo’n vijf stuks.
Hoe groter het aantal participanten, hoe groter ook de kans tot mislukken van
een samenwerkingsverband. In hoofdstuk 8 zullen een aantal van de aspecten
die in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest, met name de rol van overheidsin-
stanties en culturele factoren, in breder verband terugkomen. Daarbij zal de

195



regionale oriëntatie van ondernemingen ten aanzien van netwerkvorming
worden getoetst, waarbij de situatie in een aantal geselecteerde landsdelen met
elkaar zal worden vergeleken.
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8 REGIONALE NETWERKEN: ORIËNTATIE VAN BEDRIJVEN

8.1 Inleiding

In hoofdstuk 7 is op basis van case-studies beschreven in hoeverre industriële
toeleverings- en uitbestedingsactiviteiten regionaal op elkaar betrokken zijn in
netwerken. In dit hoofdstuk wordt getracht hetzelfde op een wat bredere basis
te benaderen, door middel van een enquête gehouden onder het bedrijfsleven
in een aantal geselecteerde landsdelen. Als centraal uitgangspunt daarvoor is
opnieuw gekozen voor samenwerkingsverbanden op het gebied van produktont-
wikkeling. Daarnaast wordt ook weer naar T&U relaties gevraagd, en tenslotte
is ook nagegaan in hoeverre industriële bedrijven op het gebied van inschake-
ling van service-activiteiten regionaal georiënteerd zijn. Met regionale oriëntatie
of regionale betrokkenheid wordt in dit verband bedoeld of bij de inschakeling
van activiteiten de lokatie ervan in een bepaalde regio -met name de vestigings-
regio- een punt van overweging vormt. Hiervoor is een telefonische enquête
gehouden onder een aantal potentieel uitbestedende bedrijven uit een vijftal
provincies binnen Nederland, namelijk Groningen, Friesland, Drente, Overijssel
en Brabant. Binnen deze selectie komen verschillen in economische ontwikke-
ling en met name regionale cultuur tot uiting die een mogelijke verklarende rol
kunnen spelen in de onderlinge verschillen in regionale betrokkenheid van het
bedrijfsleven tussen landsdelen. Vanwege het indicatieve en exploratieve karak-
ter van de gegevensverzameling is gekozen voor een telefonische enquête.

8.2 Opzet en uitvoering van de telefonische enquête

8.2.1 De onderzoekspopulatie

In de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Noord Brabant zijn
alle aldaar gevestigde zelfstandige industriële bedrijven uit de bedrijfsklassen
rubber- en kunststofverwerkende industrie (SBI 31), metaalprodukten industrie
(SBI 34) en de machine-industrie (SBI 35), met een aantal werknemers van
tussen de 20 en 200 voor het onderzoek benaderd.
De keuze voor het midden- en kleinbedrijf is gestoeld op ervaringen uit de
hieraan voorafgaande interviewreeks (zie hoofdstuk 7), die tot stand is geko-
men na een intensieve speurtocht naar voorkomende regionale samenwerkings-
verbanden (clusters) in de drie noordelijke provincies. Daarbij werd duidelijk dat
dergelijke samenwerkingsverbanden zich met name manifesteerden in de drie
bedrijfsklassen 31, 34 en 35, die logischerwijs ook voor deze telefonische
enquête onderwerp van onderzoek zijn geworden. De keuze voor de vijf
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provincies vloeit voort uit de wens een vergelijking te kunnen maken tussen de
geneigdheid tot samenwerking in regionale netwerken in de drie noordelijke
provincies als ’achterstandsgebied’, en twee provincies die gekenmerkt worden
door een sterke aanwezigheid van het industriële midden- en kleinbedrijf.

Het totaal aantal bedrijven in de gekozen sectoren, grootteklassen en provincies
bedraagt 961, waarbij naast Overijssel vooral Noord Brabant een groot deel
voor z’n rekening neemt. In de verdeling van het totaal aantal bedrijven over de
branches nemen de metaalproduktenindustrie (SBI 34) en de machine industrie
(SBI 35) een prominente plaats in (zie tabel 8.1). Hoe de totale onderzoekspo-
pulatie daarnaast is onderverdeeld naar klasse werkzame personen is even-
eens in deze tabel terug te vinden. Daarbij valt op dat naarmate het aantal
werknemers per bedrijf toeneemt, het aandeel van dergelijke bedrijven in de
populatie afneemt.

Tabel 8.1 Aantal bedrijven in de onderzoekspopulatie naar branche en grootte

Branches (SBI-code) Aantal werkzame personen Totaal

31 34 35 20-49 50-99 100-199

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord-Brabant
Totaal

8
9

10
40
75

142

39
48
40
77

232
436

41
37
31
95

179
383

55
54
49

131
302
581

23
29
23
51

123
249

10
11

9
30
61

121

88
94
81

212
486
961

Bron: Telefonische enquête 1994

8.2.2 Het panel

Uit de in totaal 961 bedrijven zijn uit de drie noordelijke provincies alle bedrijven
genomen, terwijl uit het bestand van Overijssel en Noord Brabant een a-selecte
steekproef is getrokken, waarbij voor Overijssel ieder tweede bedrijf en voor
Noord Brabant ieder vierde bedrijf is geselecteerd. Het doel daarvan was om in
alle provincies een gelijk aantal te ondervragen bedrijven te krijgen. Het aldus
ontstane panel van in het totaal 489 bedrijven is telefonisch benaderd. Ter
vergelijking van het panel met de totale onderzoekspopulatie wordt in tabel 8.2.
een overzicht gegeven van de verdeling van het panel over branches en
klassen werkzame personen.
Wat de reductie van de populatie betekent voor de vertegenwoordiging van de
branches en klassen werkzame personen in het panel is terug te vinden in de
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tabel. Voor Overijssel zijn alle kenmerken verhoudingsgewijs praktisch gelijk
gebleven. De halvering die geldt voor het aantal bedrijven, geldt ook voor de
kenmerken. Voor Noord Brabant geldt dat bedrijven uit SBI 34 (56,2%) in het
panel zijn oververtegenwoordigd, terwijl bedrijven uit SBI 35 met 27,3% zijn
ondervertegenwoordigd. De verdeling van de klassen werkzame personen over
Brabantse bedrijven uit het panel is echter nagenoeg gelijk gebleven in de
steekproef. Over de gehele linie is de steekproef dus een goede afspiegeling
van de totale populatie uit de beide provincies.

Tabel 8.2 Aantal bedrijven in het panel naar branche en grootte

Branches (SBI-code) Aantal werkzame personen Totaal

31 34 35 20-49 50-99 100-199

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord-Brabant
Totaal

8
9

10
18
20
65

39
48
40
39
68

234

41
37
31
48
33

190

55
54
49
68
75

291

23
29
23
23
31

129

10
11

9
14
15
59

88
94
81

105
121
489

Bron: Telefonische enquête 1994

8.2.3 De respons

Van de 489 benaderde bedrijven hebben in totaal 221 bedrijven (45,2%) hun
medewerking verleend. De vertegenwoordiging van de branches en de klassen
werkzame personen in de respons over de vijf provincies wordt getoond in tabel
8.3. Hoe de respons zich verhoudt ten opzichte van het totale benaderde panel,
wordt duidelijk als we de gegevens uit tabel 8.3 vergelijken met die uit tabel 8.2.
De verdeling van de respondenten over de provincies is grotendeels vergelijk-
baar met het aandeel dat de provincies beslaan in het benaderde panel. Alleen
het aandeel van Noord Brabant geeft een negatieve uitschieter te zien, en is
met 39 (32,2%) verhoudingsgewijs ondervertegenwoordigd. Het aandeel uit de
provincie Overijssel is met 57 (54,3%) vergeleken met het panel oververtegen-
woordigd. Wat betreft de brancheverdeling in de respons valt op dat vooral de
metaalprodukten industrie (SBI 34) en de machine-industrie (SBI 35) aanmer-
kelijke verschillen vertonen vergeleken met de verdeling in het panel. Het
totaalpercentage van de metaalproduktenindustrie valt 4,1% hoger uit dan in
het panel, terwijl het
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Tabel 8.3 Aantal bedrijven in de respons naar branche en grootte

Branches (SBI-code) Aantal werkzame personen Totaal

31 34 35 20-49 50-99 100-199

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord-Brabant
Totaal

5
4
3
8
7

27

23
24
21
24
23

115

18
15
12
25

9
79

30
23
21
39
23

136

12
13
12
13
10
60

4
7
3
5
6

21

46
43
36
57
39

221

Bron: Telefonische enquête 1994

totaalpercentage van de machine-industrie 3,8% lager uitvalt dan het panelper-
centage. In de eerstgenoemde categorie is de provincie Drente oververtegen-
woordigd (+12,3%), terwijl voor de tweede categorie Groningen met -7,5%
relatief het laagst scoort ten opzichte van het panel.
De verdeling van de verschillende klassen werkzame personen kent voor het
totaal aantal alleen in de grootste klasse een duidelijk afwijkende vertegen-
woordiging ten opzichte van het panel. Voor deze categorie geldt een overver-
tegenwoordiging van 3,3%. Friesland kent een lager aandeel in de klasse 20-49
werkzame personen (-3,9%), terwijl deze klasse in Overijssel een meer dan
gemiddelde positieve afwijking te zien geeft. In de klasse
50-99 werkzame personen heeft de provincie Drente een relatief groter aandeel
dan in het panel. Over het algemeen laat de respons een acceptabele repre-
sentatie zien van het panel.

8.3 Drie typen bedrijfsrelaties: ruimtelijke aspecten en
eigenschappen

Introductie

De telefonische enquête is gekozen om een beeld te vormen van drie soorten
relaties tussen bedrijven (zie Bijlage: vragenlijst/telefonische enquête). Ten
eerste bedrijfsrelaties op het gebied van produktontwikkeling, ook wel clusters
of bedrijfsnetwerken genoemd. Dit soort netwerken kunnen zowel structureel
(langdurig, niet aan een project gebonden) als incidenteel (projectgebonden)
van aard zijn. Ten tweede bedrijfsrelaties op het gebied van toelevering en
uitbesteding. Ook binnen dit soort relaties kan het onderscheid tussen structu-
reel en incidenteel worden gemaakt (zie hoofdstuk 2). Ten derde is gekeken
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naar de inschakeling van diensten door bedrijven. De keuze voor produktont-
wikkelingsnetwerken vloeit voort uit de eerder gehouden interviewreeks onder
netwerkparticipanten waaruit bleek dat samenwerking met name tot stand
kwam wanneer voor het bedrijf nieuwe produkten dan wel technologieën aan de
orde waren. De relaties op het gebied van toelevering en uitbesteding sluiten lo-
gisch aan bij het eerdere onderzoek waarbij toelevering en afstand en de
invloed van afstand centraal stond. De inschakeling van diensten kan gezien
worden als een vorm van uitbesteding waarvan het interessant is om de
spreiding en eigenschappen te vergelijken met de andere vormen van relaties
tussen bedrijven. Als zodanig vormen de diensten een mooie aanvulling ten
opzichte van netwerken en toelevering en uitbesteding. Er zal worden gekeken
naar de spreiding van de netwerken en de afstanden tussen de participanten
onderling. Daaruit kan worden afgeleid in hoeverre de netwerken al dan niet
regionaal georiënteerd zijn. Daarnaast is getracht belangrijke factoren te
achterhalen die van invloed zijn op het ontstaan en functioneren van de drie
genoemde soorten bedrijfsrelaties. Benadrukt moet worden dat het onderzoek
gekenmerkt wordt door een exploratief karakter. Daardoor moeten de gepresen-
teerde resultaten hoofdzakelijk als indicatief worden geïnterpreteerd. In het nu
volgende gedeelte zullen de drie relatie-vormen achtereenvolgens worden be-
handeld, waarbij ter afsluiting een onderlinge vergelijking zal worden gemaakt
tussen de kenmerkende eigenschappen van bedrijven die deze relaties onder-
houden.

8.3.1 Netwerken op het gebied van produktontwikkeling

De participatie van de respondenten in netwerken op het gebied van produkt-
ontwikkeling en de spreiding ervan over de vijf provincies levert het volgende
beeld op. Gevraagd is naar participatie in samenwerkingsverbanden specifiek
op het gebied van produktontwikkeling. Deze verbijzondering vloeit voort uit de
eerder gehouden interviewreeks onder netwerkparticipanten waaruit bleek dat
samenwerking met name tot stand kwam wanneer voor het bedrijf nieuwe
produkten dan wel technologieën benodigd waren. De aantallen netwerken en
de spreiding over de provincies worden weergegeven in tabel 8.4.
In totaal geven 36 respondenten (16,3%) aan te participeren in zo’n netwerk.
Daarvan geven 24 bedrijven aan te participeren in een structureel netwerk op
het gebied van produktontwikkeling. Precies de helft daarvan is gevestigd in
Groningen. De rest is evenwichtig verdeeld over de andere 5 provincies. Het
aandeel van de provincie Groningen is dus opmerkelijk groot en is vooralsnog
moeilijk te verklaren. Daarnaast geven nog eens 12 bedrijven aan te participe-
ren in een incidenteel (projectmatig) netwerk. Meer dan de helft van deze be-
drijven (7 stuks) is gevestigd in Drente. Ook dit aandeel is opmerkelijk, maar
evenzeer moeilijk verklaarbaar. De drie noordelijke provincies samen ’leveren’
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27 van deze samenwerkingsverbanden, zowel structureel als incidenteel.

8.3.1.1 Structurele netwerken

Omvang van de netwerken en spreiding van de netwerkparticipanten

Het aantal bedrijven dat deel uitmaakt van een structureel netwerk is veelal erg
beperkt. Van de 24 aangegeven netwerken bestaan 18 stuks uit 5 of minder
bedrijven, de rest ligt daarboven, met een maximum van 11 participanten.
Een overzicht van het aantal participanten binnen deze structurele netwerken is
ondergebracht in tabel 8.5. De afstanden van de netwerkpartners tot de
vestiging van de respondenten kunnen slechts accuraat worden beschreven
voor de netwerken met 5 of minder participanten. Het bleek namelijk dat de
respondenten van netwerken met meer dan 5 participanten geen overzicht
konden geven van de diverse afstanden van hun partners. Er werd dan
volstaan met het aangeven van globale afstandsgrenzen waarbinnen de
partners waren gevestigd ten opzichte van de respondent. Een overzicht van de
afstanden van de participanten ten opzichte van de respondent is onderge-
bracht in tabel 8.6.

Tabel 8.4 Spreiding van produktontwikkelingsnetwerken

Produktontwikkelingsnetwerken Totaal

Structureel Incidenteel

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

12
3
2
4
3

24

-
3
7
1
1

12

12
6
9
5
4

36

Bron: Telefonische enquête 1994
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Tabel 8.5 Respondenten verdeeld naar aantal structurele participanten

Aantal structurele participanten Totaal

<6 6-10 11-25

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

8
2
1
4
3

18

3
1
1
-
-
5

1
-
-
-
-
1

12
3
2
4
3

24

Bron: Telefonische enquête 1994

Voor de 18 netwerken met 5 of minder participanten geldt dat er duidelijke
verschillen aanwezig zijn tussen de afstanden ten opzichte van de respon-
denten. Van het totaal aantal van 43 netwerkpartners zijn er 9 op minder dan 5
kilometer van de respondent gevestigd, wat ook als ’binnen de eigen plaats’
kan worden opgevat. Tussen de 6 en de 25 kilometer is dan een relatief ’leeg’
gebied waar slechts 3 netwerkparticipanten zijn gevestigd. Vervolgens is in een
straal van 26 tot 50 kilometer een relatief beter gevuld gebied met 7 participan-
ten, terwijl de ring van 51 tot 100 kilometer weer relatief ’leeg’ is met slechts 3
bedrijven. Het aantal bedrijven dat meer dan 100 kilometer van de responden-
ten is gevestigd bedraagt 21.
Opvallend is dat de netwerken uit provincie Groningen vooral participanten
herbergen op grote afstand van elkaar, terwijl binnen de ’Brabantse’ netwerken
de participanten nadrukkelijk dichter bij elkaar gevestigd zijn.

Tabel 8.6 Respondenten verdeeld naar afstand tot netwerkparticipanten (max. vijf)

Afstand tot netwekparticipanten Totaal Onbekend

<11 11-50 51-100 >100

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

2
-
-
2
6

10

6
1
-
2
-
9

2
-
-
2
-
3

10
4
2
3
2

21

20
5
2
8
8

43

20
5
3

12
7

47

Bron: Telefonische enquête 1994

203



Een voor de hand liggende verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het verschil
in ’bedrijfsdichtheid’ tussen beide provincies; in Noord Brabant bevinden zich
veel meer bedrijven dan in Groningen.
Als we een scheiding aanleggen bij de 50 kilometergrens ontstaat er een fifty-
fifty-verdeling, met 19 bedrijven binnen deze afstand en 24 stuks er buiten.
Daaruit blijkt geen invloed van afstand bij het ontstaan van bedrijfsnetwerken.
Het aandeel van participanten dat verder dan 100 kilometer van de respon-
denten is gevestigd is relatief erg hoog, waarbij wel moet worden aangemerkt
dat dit een klasse is met een open einde. Wel toont dit wederom aan dat voor
dit type netwerken de factor afstand geen belemmering is op het ontstaan en
functioneren van dergelijke netwerken. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit
dat een dergelijk netwerk drijft op uitwisseling van hoogwaardige en veelal
vertrouwelijk informatie tussen de belanghebbenden, waarvoor er ook weinig
alternatieven aanwezig zijn in de ruimte. Op een dergelijk niveau van contact,
wat een langdurig karakter heeft is men bereid te investeren en is afstand
vermoedelijk niet eens een punt van overweging. Deze constatering sluit aan
met hetgeen werd vastgesteld ten aanzien van de invloed van afstand met
betrekking tot structurele toeleverings-uitbestedingsrelaties in hoofdstuk 4. Daar
werd reeds geconstateerd dat hoe gespecialiseerder het karakter van het
contact tussen toeleverancier en uitbesteder, hoe kleiner de rol van afstand
wordt. Een dergelijke ’wetmatigheid’ kan ook zeker worden verondersteld op te
gaan bij structurele netwerkrelaties op het gebied van produktontwikkeling.

Motieven voor samenwerking

De reacties op de vraag naar het belangrijkste motief om samen te werken zijn
gegroepeerd rond tien thema’s. De redenen die blijkbaar het meest leven onder
de respondenten zijn ’aanvullende expertise van de partner’ (7x), ’kennisuit-
breiding en uitwisseling’ (5x) en ’marktkennis en -uitbreiding’ (7x) genoemd (zie
tabel 8.7). Hieruit blijkt dat samenwerking voor een zeer belangrijk deel kennis-
gedreven is en dat het vaak gaat om een inhoudelijke (markt)technische
motivatie. Verder worden strategische redenen aangedragen als ’concentratie
op kernactiviteit’ (2x) en subsidie(!) (2x). De groep ’overig’ bestaat uit uiteenlo-
pende reacties ten aanzien van samenwerking, die niet concreet zijn onder te
brengen in tien uitgelichte groepen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn
uitspraken als ’risicospreiding’, ’traditie van samenwerking in het noorden’ en
’levenselixer’. Dergelijke uitspraken duiden naast algemene strategische
redenen over het algemeen op een positieve houding ten opzichte van samen-
werking.
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Tabel 8.7 Motieven voor deelname aan structureel netwerk

Aantal keren genoemd

capaciteitsredenen
aanvullende expertise van de partner
kostenaspect
specialisme van de toeleverancier
uitbreiding van (kennis van de) markt
kennisuitbreiding en -verbetering door uitwisseling
flexibiliteit
subsidies
concentratie op kernactiviteit
efficiëntie
overig

2
7
6
-
7
5
-
2
2
2

10

Bron: Telefonische enquête 1994

Naast deze open vraag aan de respondenten is hen vervolgens een aantal
gesloten vragen voorgelegd waarin de respondenten is gevraagd te reageren
op een aantal criteria met betrekking tot partnerkeuze ten aanzien van samen-
werking. Gevraagd is een mate van belangrijkheid te geven aan de genoemde
criteria. In tabel 8.8 wordt hiervan een overzicht gegeven.
De voorgelegde criteria grijpen terug naar de interviewronde, beschreven in
hoofdstuk 7, onder deelnemers van een aantal produktontwikkelingsnetwerken.
Uit de gesprekken met netwerkparticipanten werden genoemde criteria vermeld
als belangrijke voorwaarden in verband met intensieve nauwe samenwerking
binnen een netwerk. De regionale culturele achtergrond kan in het verlengde
worden gezien van criteria als wederzijds vertrouwen en de persoonlijke ’klik’
met de gesprekspartner. Verondersteld wordt dat ondernemers uit dezelfde
streek elkaar eerder met een half woord begrijpen, en sneller zullen vertrouwen,
door verwachte wederzijdse bekendheid met bijvoorbeeld dialect, tradities,
gebruiken en gewoonten. Weiss (1988) stelt dat:

"...Regional culture is embodied in industrial practices and policies, and in managerial behavior and
styles. Through shared values, customs, traditions and expectations, managers reflect local and
regional beliefs and attitudes...",
"...Regional cultures within countries vary in their value systems and histories and thus in their
influences on managerial behavior and industrial practices...".
(Weiss, 1988, p.187-188)

Deze overeenkomsten van culturele achtergronden van ondernemers in een
bepaalde regio zou, in de context van netwerkvorming, kunnen worden veron-
dersteld een positieve invloed te hebben op het ontstaan van onderlinge
contacten. Gedeelde waarden, normen, tradities en houdingen zullen het
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onderlinge begrip en de mate waarop ondernemers zich bij elkaar op hun
gemak voelen zeker positief kunnen beïnvloeden. Ook heeft regionale cultuur
een zekere invloed op het ontstaan van ondernemerschap, zoals Malecki
(1991) beweert. Vestiging in een regio met ondernemerschap als traditie
bevordert het ontstaan van ondernemerschap, doordat de vaardigheden en de
ervaringen het best tot wasdom kunnen komen in een omgeving waar dergelijke
kennis kan worden geobserveerd en geleerd. Hieruit zou wellicht kunnen
worden afgeleid dat ondernemers uit een dergelijke regio goed -misschien zelfs
persoonlijk- op de hoogte zijn van de aanwezigheid van andere ondernemers
uit die regio. Een dergelijke setting zou bevorderend kunnen werken ten
aanzien van onderlinge samenwerking.
Het eerstgenoemde selectiecriterium, wederzijds vertrouwen, wordt over de
gehele linie beschouwd als een factor van groot belang. Dit lijkt een logische
voorwaarde voor samenwerking in de context van langdurige, intensieve en
hoogwaardige informatie-uitwisseling, waarbij de participanten gevoelige
informatie uit het eigen bedrijf moeten vrijgeven. Eenzelfde unanieme hoge
waardering wordt toegekend aan de ’persoonlijke klik’ met de gesprekspart-
ner(s)’ van de deelnemende bedrijven. Daarmee wordt bedoeld het wederzijds
begrip voor elkaar, vanuit het feit dat men elkaar persoonlijk goed ligt. Dit lijkt
min of meer vanzelfsprekend, aangezien deze twee factoren in hoge mate met
elkaar samenhangen. Iets minder overtuigend, maar toch overwegend van
groot belang wordt de aanvullende expertise van de partner gevonden.
De waardering van de andere factoren is wat meer verdeeld. Het belang van
zowel het behoud van onafhankelijkheid als het behoud van de eigen bedrijfs-
identiteit wordt weliswaar door ruim tweederde van de respondenten groot
gevonden, daar staat tegenover dat beide criteria door eenderde van de
respondenten min of meer verwaarloosbaar wordt geacht. De aansluitende
bedrijfscultuur, dat wil zeggen overeenkomstige manier van werken en organi-
seren, wordt door de helft van de respondenten van groot belang geacht, terwijl
de andere helft dit criterium een ondergeschikt belang toedicht.
De regionaal culturele achtergrond van de contactpersoon bij het partnerbedrijf
kent vergeleken met de rest een magere waardering. Slechts 20% van de
respondenten acht dit criterium van groot belang, ruim 40% acht het van
ondergeschikt belang, terwijl iets minder dan 40% aan dit criterium geen enkel
belang toekent. Echter, in het licht van het feit dat van te voren geen hoge
mate van bewustzijn werd verwacht bij ondernemers ten aanzien van dit
criterium, kan het tegelijkertijd opmerkelijk worden geacht dat er toch 5 bedrij-
ven zijn die dit criterium van groot belang achten in de overweging om met een
ander bedrijf samen te werken. Blijkbaar speelt herkenbaarheid in cultureel
bepaalde gewoontes, gedragingen en wellicht ook dialect een rol van betekenis
in de selectie van netwerkpartners. Uit het feit dat daarnaast 10 respondenten
dit criterium van ondergeschikt belang vinden, kan worden afgeleid dat deze
factor hoe gering ook, toch een punt van overweging en aandacht is. Deze
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constatering toont aan dat bij beoordeling van bedrijven niet alleen zakelijke
financiële en economische overwegingen een rol spelen, maar dat ook ’zachte’
factoren als regionaal culturele herkenbaarheid wel degelijk meespelen in de
beoordeling van andere bedrijven.

Tabel 8.8 Waardering van selectiecriteria met betrekking tot structurele netwerken

groot
belang

onder-
geschikt
belang

geen
belang

onbekend

wederzijds vertrouwen
aanvullende expertise
aansluitende bedrijfscultuur
regionaal-culturele achtergrond
gesprekspartner
behoud van onafhankelijkheid
behoud van bedrijfsidentiteit
’persoonlijke klik’ met
gesprekspartners
afstand tot partners

24
20
11

5
16
15

24
2

-
4

13

10
5
7

-
12

-
-
-

9
3
1

-
10

-
-
-

-
-
1

-
-

Bron: Telefonische enquête 1994

Dit wordt nog eens gestaafd door het feit dat alle respondenten het persoonlijk
contact - de ’persoonlijke klik’ - van groot belang achten in de beoordeling van,
of het werken met een partnerbedrijf.Het belang van de afstand tot de netwerk-
participanten wordt door slechts 2 respondenten groot geacht, de overige
respondenten achten de factor van ondergeschikt belang (50%), dan wel
helemaal niet van belang. Deze constatering past geheel in de geringe invloed
die afstand zojuist bleek te hebben bij nadere beschouwing van de onderlinge
spreiding van de participanten ten opzichte van de respondenten.

De rol van overheidsinstanties

Getracht is boven water te krijgen in hoeverre overheidsinstanties of interme-
diaire organisaties een rol van betekenis spelen in het proces van totstandko-
ming en/of functioneren van samenwerkingsverbanden en op welke manier. In
totaal wordt zes keer aangegeven dat dergelijke organisaties een rol hebben
gespeeld. Achtereenvolgens wordt genoemd de Noordelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij (NOM), een provinciale overheid (+ de nationale overheid betrokken bij
één netwerk), een Innovatiecentrum, het Ministerie van Landbouw, en de
gouverneur van Illinois (V.S.). De rol van de eerste vier genoemde instanties
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was het regelen van subsidies met betrekking tot samenwerking. In het geval
van het Ministerie van Landbouw was het de ideevorming die de rol van deze
instantie bepaalde, terwijl de gouverneur van Illinois contacten heeft geïnitieerd
met een partner in de Verenigde Staten. Eénvijfde van de netwerken is dus
totstand gekomen met medewerking van de overheid, waarbij subsidiëring een
in het oog springend kenmerk van deze instanties is. In welke mate de verkrijg-
baarheid van subsidies een stimulans is geweest tot het starten van een
dergelijk samenwerkingsverband wordt niet duidelijk, alhoewel tweemaal
rechtstreeks wordt aangegeven dat de mogelijkheid om subsidies te ontvangen
een belangrijke reden was om samenwerking te starten (zie boven).
Het aantal keren dat overheidsinstanties betrokken zijn bij de vorming van
netwerken is vrij klein en staat in contrast met hetgeen in het vorig hoofdstuk
hierover werd geconstateerd, namelijk dat bij vrijwel elk samenwerkingsverband
een (semi-)overheidsinstantie betrokken is geweest. Een mogelijke verklaring
voor dit verschil kan zijn het feit dat voor de verkenningsronde beschreven in
het vorig hoofdstuk veelal Innovatie Centra en andere overheidsinstanties als
ingang voor het verkrijgen van informatie over het bestaan van (regionale)
samenwerkingsverbanden werden gebruikt. De op deze wijze verkregen
netwerken zullen dan vanzelfsprekend sneller in verband staan met de geraad-
pleegde instanties. Daardoor kan een vertekend beeld zijn ontstaan ten aanzien
van de reële deelname van overheidsinstanties bij het ontstaan van structurele
produktontwikkelingsnetwerken.

8.3.1.2 Incidentele netwerken

Omvang van de netwerken en spreiding van de netwerkparticipanten

Het aantal deelnemers van de incidentele (projectmatige) netwerken laat
globaal hetzelfde beeld zien als wat we zagen bij de structurele netwerken. Van
de 12 gesignaleerde projectmatige samenwerkingsverbanden zijn er 8 met
maximaal 5 deelnemers. De rest ligt hoger, met ditmaal een maximum aantal
van 15 participanten. Ook bij deze projectmatige samenwerkingsverbanden
bestaat een meerderheid uit een betrekkelijk klein aantal deelnemers, zoals is
op te maken uit tabel 8.9. In tabel 8.10 wordt een overzicht gegeven van de
afstanden binnen de incidentele netwerken.
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Tabel 8.9 Incidentele netwerken verdeeld naar aantal participanten

Aantal incidentele participanten Totaal

<6 6-10 11-25

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

-
2
4
1
1
8

-
1
2
-
-
3

-
-
1
-
-
1

-
3
7
1
1

12

Bron: Telefonische enquête 1994

Voor dit type netwerk geldt eveneens dat de afstanden van de participanten ten
opzichte van de respondenten enkel voor de netwerken met 5 of minder
deelnemers kan worden beschreven. Het totaal van de samenwerkingsver-
banden beslaat 33 deelnemers, terwijl de samenwerkingsverbanden met
maximaal 5 participanten in totaal 19 deelnemers hebben. Voor deze 8 netwer-
ken geldt dat als we weer een grens aanleggen van 50 kilometer, dat 7 deelne-
mers minder dan 50 kilometer van de respondenten zijn gevestigd en 12 buiten
deze grens.

Tabel 8.10 Respondenten verdeeld naar afstand tot incident. netwerkparticipanten (max. vijf)

Afstand tot netwerkparticipanten (kms) Totaal Onbekend

<11 11-50 51-100 >100

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

-
-
1
-
-
1

-
-
5
1
-
6

-
2
1
-
-
3

-
1
2
2
4
9

-
3
9
3
4

19

-
7

11
2
1

21

Bron: Telefonische enquête 1994

Ondanks de geringe aantallen wordt ook uit deze tabel de geringe betekenis
van de factor afstand duidelijk, aangezien bijna de helft van de participanten op
een afstand van meer dan 100 km is gevestigd. In tegenstelling tot structurele
samenwerking zijn bij de incidentele samenwerking vrijwel geen partners te
vinden binnen een straal van 5 kilometer. Deze constatering lijkt er op te duiden
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dat nabije vestiging bij structurele samenwerking belangrijker is dan bij inci-
dentele samenwerking. In hoeverre hierbij de beschikbaarheid van potentiële
partners in de omgeving een rol speelt wordt echter niet duidelijk.

Motieven voor samenwerking

De motieven voor incidentele samenwerking zijn op dezelfde manier gecate-
goriseerd als het geval is bij de structurele netwerken. Gevraagd naar de
belangrijkste redenen voor deelname aan een incidenteel netwerk ligt het
accent op het gebied van kennis op (markt-)technische gebied (7x), terwijl
daarnaast de ’aanvullende expertise van de partner’ (4x) belangrijk wordt
geacht.

Tabel 8.11 Motieven voor deelname aan incidenteel netwerk

Aantal keren genoemd

capaciteitsredenen
aanvullende expertise van de partner
kostenaspect
specialisme van de toeleverancier
uitbreiding van (kennis van de) markt
kennisuitbreiding en -verbetering door uitwisseling
flexibiliteit
subsidies
concentratie op kernactiviteit
efficiëntie
overig

-
4
2
-
4
3
1
1
-
1
7

Bron: Telefonische enquête 1994

De genoemde redenen liggen geheel in de lijn der verwachting gezien de aard
van de samenwerkingsverbanden, namelijk ontwikkeling van nieuwe produkten
of componenten. Rubriek 11 is een zelfde soort verzamelrubriek als bij de
structurele netwerken. Een overzicht van de motieven ten aanzien van deelna-
me aan een incidenteel netwerk is ondergebracht in tabel 8.11. Ook bij dit type
samenwerkingverbanden, die gekarakteriseerd wordt door het tijdelijke karakter
ervan, zijn dezelfde criteria voor samenwerking voorgelegd als bij de structurele
netwerken. De verdeling van de waarderingen over de criteria laat over het
algemeen het zelfde beeld zien als bij de structurele netwerken. Ook hier wordt
door alle respondenten het wederzijds vertrouwen van groot belang geacht.
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Tabel 8.12 Waardering van selectiecriteria met betrekking tot incidentele netwerken

groot
belang

onder-
geschikt
belang

geen
belang

onbekend

wederzijds vertrouwen
aanvullende expertise
aansluitende bedrijfscultuur
regionaal-culturele achtergrond
gesprekspartner
behoud van onafhankelijkheid
behoud van bedrijfsidentiteit
’persoonlijke klik’ met
gesprekspartners
afstand tot partners

12
11

4

2
9
8

11
-

-
1
7

4
2
2

1
6

-
-
1

6
1
2

-
6

-
-
-

-
-
-

-
-

Bron: Telefonische enquête 1994

De ’persoonlijke klik’ wordt eveneens een hoge waarde toegekend, wat om de-
zelfde reden als bij de structurele netwerken weinig verrassend is. Het belang
van de aanvullende expertise wordt eveneens groot geacht. Ook het belang
van het behoud van onafhankelijkheid en het behoud van de bedrijfsidentiteit
kent verhoudingsgewijs dezelfde verdeling over de respondenten als bij de
structurele netwerken. Het verschil in percentages kan in zoverre worden
gerelativeerd dat een verschil van één respondent al direct een verschil van
bijna 10% uitmaakt. Het belang van een aansluitende bedrijfscultuur van de
partner wordt kennelijk bij kortlopende samenwerkingsverbanden wat minder
herkend als bij de structurele samenwerkingsverbanden, dit geldt evenzeer voor
de regionaal culturele achtergrond van de contactpersoon bij de partner(s).
Opmerkelijk blijft ook hier dat de regionale culturele achtergrond blijkbaar een
punt van overweging blijkt te zijn bij de selectie van partners. De afstand wordt
door geen enkele respondent van groot belang geacht bij het totstandkomen
van projectmatige netwerken.

De rol van overheidsinstanties

Bij de twaalf incidentele netwerken wordt in totaal drie keer de betrokkenheid
van een overheidsinstantie gemeld. Dit aantal ligt in dezelfde orde van grootte
als bij de structurele samenwerkingsverbanden. Achtereenvolgens worden ge-
noemd een instituut voor hoger onderwijs, Innovatiecentrum en de Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Eerstgenoemde hield zich bezig met de
coördinatie in de startfase van het netwerk, terwijl de laatste twee het regelen
(verstrekken) van subsidies tot taak hadden. Ook hier is de verschaffing van
subsidies de belangrijkste taak van de overheidsinstanties.
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8.3.2 Toelevering en uitbesteding

Naast intensieve structurele en incidentele samenwerkingsverbanden op het
gebied van produktontwikkeling is tevens getracht een beeld te vormen van de
mate waarin de bedrijven industriële werkzaamheden uitbesteden, wat de
belangrijkste motieven daarvoor zijn en in hoeverre uitbesteding een regionaal
karakter in zich draagt. Daardoor ontstaat de mogelijkheid hoe toelevering en
uitbesteding zich in een regionaal kader verhoudt ten opzichte van de beide
andere soorten bedrijfsrelaties, wat betreft omvang en achtergrond. Industriële
uitbesteding kan onderverdeeld worden in structurele uitbesteding en incidente-
le uitbesteding. Deze vormen zullen achtereenvolgens in het nu volgende
gedeelte worden besproken. De bespreking van inschakeling van eventuele
overheidsinstanties blijft achterwege, aangezien hierover geen informatie is
achterhaald.

8.3.2.1 Structurele toelevering en uitbesteding

Aantal en spreiding van structurele T&U-contacten

Van het totaal aantal respondenten van 221 geven 71 bedrijven aan uitbeste-
ding op een structurele wijze binnen hun activiteiten toe te passen. Binnen deze
bedrijven is geen overlap met participanten aan een structureel produktontwik-
kelingsnetwerk. Bijna driekwart van de respondenten (78,6%) schakelt maxim-
aal 10 toeleveranciers in, terwijl bijna de helft (48,9%) 5 of minder toeleveran-
ciers inschakelt. Het aantal toeleveranciers per uitbesteder, verdeeld over de
vestigingsprovincie van de respondenten is ondergebracht in tabel 8.13. De
afstanden tussen de uitbesteders en hun respectievelijke toeleveranciers geeft
aan in hoeverre de uitbesteders gebruik maken van toeleveranciers uit hun
eigen regio. Een overzicht van de afstanden tussen uitbesteders en structurele
toeleveranciers is ondergebracht in tabel 8.14. Ook hier wordt bij de tellingen
van de afstanden tot de uitbesteders rekening houden met het feit dat bij het
aantal toeleveranciers van boven de 5 de betrouwbaarheid over de gehele linie
fors afneemt. Hierdoor kan ook hier slechts een overzicht worden gegeven van
de afstanden binnen de context van maximaal 5 toeleveranciers per uitbeste-
der. Als we ook hier, ter vergelijking met eerdere resultaten, de 50 kilometer-
grens nemen als scheidslijn tussen regionaal en interregionaal, dan zijn de
regionale toeleveranciers met 88 bedrijven veruit in de meerderheid tegenover
de 43 bedrijven die buiten deze grens zijn gevestigd. Dit aandeel van tweeder-
de binnen de regio komt overeen met eerder gedane vaststellingen (Van der
Knaap en Tortike 1991b, Machielse et al 1990, Pellenbarg 1992). Bij die
onderzoeken werd de grens echter gelegd bij 100 kilometer. Als deze grens
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over de huidige data wordt gelegd dan wordt de tendens van regionale vesti-
ging van structurele toeleveranciers nog duidelijker. Vergeleken met het
afstandenpatroon dat structurele samenwerkingsverbanden kenmerkt lijken
structurele toeleveranciers over het algemeen meer in de vestigingsregio van
de uitbesteder gevestigd te zijn. De verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat
voor gezamenlijke produktontwikkeling partnerbedrijven moeilijker te vinden zijn
en daardoor verder weg zullen liggen dan structurele toeleveranciers.

Tabel 8.13 Respondenten verdeeld naar aantal structurele toeleveranciers

Aantal structurele toeleveranciers Totaal

<6 6-10 11-25 26-50 >100

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

7
7
3
6

11
34

4
4
4
7
3

22

1
2
1
6
-

10

1
-
-
-
2
3

-
-
1
-
1
2

13
13

9
19
17
71

Bron: Telefonische enquête 1994

Motieven voor structurele uitbesteding

Bij de vraag naar de belangrijkste motieven van de bedrijven voor structurele
uitbesteding, springen er duidelijk een aantal redenen uit, zoals blijkt uit tabel
8.15. Het aanwezige specialisme van de toeleverancier wordt het meest ge-
noemd, terwijl capaciteitsredenen en kostenaspect op plaats twee en drie
belanden. Andere punten van overweging zijn flexibiliteit, concentratie op de
kernactiviteit en efficiëntie. De nadruk lijkt bij structurele toelevering dus vooral
op efficiëntieverhogende en dus besparende strategieën te liggen. Dit is een
verschil met de motivering van deelname aan een structureel samenwerkings-
verband, waar de nadruk voornamelijk lijkt te liggen op (technische) kennisver-
meerdering en verbetering. Dergelijke argumenten sluiten aan bij het doel van
een structureel samenwerkingsverband, dat is opgericht om nieuwe produkten
of componenten ontwikkelen. Bij de incidentele samenwerkingsverbanden wordt
deze tendens nog iets duidelijker.
Daarnaast is net als bij de structurele en incidentele netwerken ook hier aan de
respondenten gevraagd hun waardering te geven aan een aantal criteria met
betrekking tot de beoordeling van structurele uitbesteders. Een overzicht
hiervan is ondergebracht in tabel 8.16.
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Tabel 8.14 Respondenten verdeeld naar afstand tot structurele toeleveranciers (max. vijf)

Afstand tot structurele toeleveranciers (kms) Totaal Onbekend

<11 11-50 51-100 >100

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

2
1
1
8

16
28

6
23

3
10
18
60

9
1
2
4
6

20

7
1
7
3
5

23

24
26
13
25
45

131

11
9
2
5

10
37

Bron: Telefonische enquête 1994

Tabel 8.15 Motieven voor structurele uitbesteding

Aantal keren genoemd

capaciteitsredenen
aanvullende expertise van de partner
kostenaspect
specialisme van de toeleverancier
uitbreiding van (kennis van de) markt
kennisuitbreiding en -verbetering door uitwisseling
flexibiliteit
subsidies
concentratie op kernactiviteit
efficiëntie
overig

32
4

27
41

-
-
5
-
5
5

10

Bron: Telefonische enquête 1994

Als ook de uitbesteders dezelfde beoordelingscriteria ter waardering worden
voorgelegd, ontstaat het volgende beeld. Wederzijds vertrouwen ten aanzien
van de toeleveranciers wordt door vrijwel iedere uitbesteder van groot belang
geacht. Het grote belang van het persoonlijke aspect van het contact met de
toeleverancier krijgt een bijna evengrote aanhang onder de respondenten. Het
grote belang van de aanvullende expertise van de toeleverancier, het behoud
van onafhankelijkheid en het behoud van de eigen bedrijfsidentiteit wordt
eveneens door de meerderheid erkend. Aan de aansluitende bedrijfscultuur
wordt echter door slechts een derde van de respondenten een groot belang
gehecht. Het belang van de afstand tot de toeleveranciers wordt door verras-
send veel uitbesteders groot genoemd, namelijk bijna 30%. Ten opzichte van
de zowel structurele als incidentele samenwerkingsverbanden is dit een fors
onderscheid.
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Tabel 8.16 Waardering van selectiecriteria met betrekking tot structurele toeleveranciers

groot
belang

onder-
geschikt
belang

geen
belang

onbekend

wederzijds vertrouwen
aanvullende expertise
aansluitende bedrijfscultuur
regionaal-culturele achtergrond
gesprekspartner
behoud van onafhankelijkheid
behoud van bedrijfsidentiteit
’persoonlijke klik’ met
gesprekspartners
afstand tot partners

68
46
21

9
54
55

60
21

3
22
36

22
9
7

8
29

-
3

14

39
8
9

3
21

-
-
-

1
-
-

-
-

Bron: Telefonische enquête 1994

Bij beide vormen van netwerken wordt het belang van afstand door vrijwel geen
enkele respondent erkent. Verder wordt het belang van de beoordelingscriteria
over de gehele linie wat minder groot geacht dan bij de produktontwikke-
lingsnetwerken, met uitzondering van het behoud van onafhankelijkheid en het
behoud van de eigen bedrijfsidentiteit. Een dergelijk beeld duidt op het minder
diepgaande karakter van uitbestedingsrelaties ten opzichte van samenwerkings-
verbanden met als doel produktontwikkeling. Bij uitbestedingsrelaties ligt een
sterkere profilering van de positie van het eigen bedrijf meer voor de hand.

8.3.2.2 Incidentele toelevering en uitbesteding

Aantal en spreiding van incidentele T&U-contacten

Het aantal bedrijven dat op incidentele wijze toeleveranciers zegt in te schake-
len is 48, zoals blijkt uit tabel 8.17. Binnen deze groep is geen enkele overlap
met de bedrijven die participeren in produktontwikkelingsnetwerken. De overgro-
te meerderheid van de respondenten geeft aan 5 of minder toeleveranciers
incidenteel in te schakelen. Daarbij zijn geen noemenswaardige verschillen per
provincie vast te stellen. Opvallend is dat geen enkele uitbesteder buiten de
categorie 11-25 toeleveranciers valt.
Een overzicht van de afstanden van de incidentele toeleveranciers tot de
respondenten wordt weergegeven in tabel 8.18. Ook hier geldt weer dat het
overzicht slechts de situatie weergeeft voor die respondenten die maximaal 5
incidentele toeleveranciers zeggen in te schakelen.
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Als ook hier gekeken wordt naar de 50-kilometergrens, dan blijkt dat veruit de
meeste toeleveranciers binnen deze grens gevestigd zijn. Van de in totaal 86
toeleveranciers zijn slechts 14 buiten de 50 kilometergrens gevestigd, terwijl de
overige 72 hierbinnen zijn gevestigd. De regionale toeleveranciers zijn ook hier
in de meerderheid. Daarvan bevinden zich weer de meesten op een afstand
van 11-50 kilometer en zijn slechts weinigen binnen de eigen plaats (<5 km) of
vlak daarbuiten gevestigd. De spreiding van toeleveranciers sluit aan bij de
resultaten beschreven in hoofdstuk 4, waar ook al is geconstateerd dat met
name bij incidentele toelevering uitbesteders de neiging vertonen om toeleve-
ranciers dichtbij de eigen vestiging te zoeken, als het gaat om componenten en
bewerkingen van geringe waarde of in het geval van volumineuze leveringen.

Tabel 8.17 Respondenten verdeeld naar aantal incidentele toeleveranciers

Aantal incidentele toeleveranciers Totaal Onbekend

<6 6-10 11-25

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

5
8
8
9
5

35

1
4
-
3
1
9

1
1
-
-
-
2

7
13

8
12

6
46

-
-
-
1
1
2

Bron: Telefonische enquête 1994

Tabel 8.18 Respondenten verdeeld naar afstand tot incidentele toeleveranciers (max. vijf)

Afstand tot incidentele
toeleveranciers (kms)

Totaal Onbekend

<11 11-50 51-100

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

3
2
5

10
2

22

5
10
10
16

9
50

1
5
5
-
3

14

9
17
20
26
14
86

15
16
16
18
11
76

Bron: Telefonische enquête 1994
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Tabel 8.19 Motieven voor incidentele uitbesteding

Aantal keren genoemd

capaciteitsredenen
aanvullende expertise van de partner
kostenaspect
specialisme van de toeleverancier
uitbreiding van (kennis van de) markt
kennisuitbreiding en -verbetering door uitwisseling
flexibiliteit
subsidies
concentratie op kernactiviteit
efficiëntie
overig

33
4

13
20

-
-
1
-
-
2
5

Bron: Telefonische enquête 1994

Motieven voor incidentele uitbesteding

Een open vraag naar de belangrijkste motieven voor incidentele uitbesteding
levert een beeld op wat sterk gedomineerd wordt door de drie dezelfde motie-
ven als bij structurele uitbesteding. De meest genoemde reden is het opvangen
van capaciteitsschommelingen in het produktieproces. Goede tweede is het
specialisme van de toeleverancier, terwijl het kostenaspect op de derde plaats
komt. Daarnaast noemen de respondenten eigenlijk geen reden van betekenis.
De motivering van incidentele uitbesteding levert dus een verscherping op van
de genoemde redenen voor structurele uitbesteding. Een overzicht van de
genoemde argumenten is ondergebracht in tabel 8.19.
Wederom is naast deze open vraag weer aan de respondenten gevraagd hun
waardering te geven aan dezelfde beoordelingscriteria als welke bij de voor-
gaande typen bedrijfscontacten is gebeurd. Ook hier vindt een overgrote
meerderheid van de respondenten wederzijds vertrouwen van groot belang, in
dit geval met betrekking tot incidentele uitbesteding. Het grote belang dat wordt
gehecht aan het persoonlijk contact met de toeleverancier lijkt ook hier weer dit
argument te ondersteunen. Daarnaast vindt driekwart van de respondenten het
behoud van onafhankelijkheid en het behoud van bedrijfsidentiteit van groot
belang, evenals de aanwezigheid van aanvullende expertise bij de toeleveran-
cier. Bij de bedrijfscultuur van de toeleverancier wordt veel minder stil gestaan,
getuige de magere waardering van de criterium. Afstand kent in vergelijking met
de structurele uitbesteding een mindere waardering. De regionaal culturele
achtergrond van de gesprekspartner wordt door slechts 10% van de respon-
denten een grote importantie toegedicht. De lage waardering van de invloed
van afstand en de regionaal

217



culturele achtergrond van de respondenten met betrekking tot de toeleveran-
ciers staat in schril contrast met de feitelijke telling van het aantal incidentele

Tabel 8.20 Waardering van selectiecriteria met betrekking tot incidentele toeleveranciers

groot
belang

onder-
geschikt
belang

geen
belang

onbekend

wederzijds vertrouwen
aanvullende expertise
aansluitende bedrijfscultuur
regionaal-culturele achtergrond
gesprekspartner
behoud van onafhankelijkheid
behoud van bedrijfsidentiteit
’persoonlijke klik’ met
gesprekspartners
afstand tot partners

46
37
10

5
37
39

38
8

1
9

31

24
5
3

7
21

-
1
6

18
5
5

2
18

1
1
1

1
1
1

1
1

Bron: Telefonische enquête 1994

toeleveranciers uit de eigen regio. Dit merkwaardige verschil is wellicht te
verklaren uit het feit dat de genoemde factoren zo voor de hand liggen dat men
er niet bij stil staat. Een overzicht van de beoordelingscriteria en de waarderin-
gen wordt gegeven in tabel 8.20.

8.3.3 Inschakeling van diensten

Naast gebruikmaking van elkaars specialismen door het industriële bedrijfsleven
onderling is ook de inschakeling van services door het bedrijfsleven een
belangrijke indicatie voor de mate van regionale vervlechting. Uit de afstanden
waarover het bedrijfsleven diensten inschakelt kan worden afgeleid in welke
mate de bedrijven regionaal georiënteerd zijn voor wat betreft de dienstverle-
ning. In dit verband werd door Schickhoff (1985) in een onderzoek onder 270
industriële bedrijven in de regio ten westen van Duisburg geconstateerd dat
industriële diensten voor een groot deel in de vestigingsgemeente van de
respondenten werden ingeschakeld. Daarnaast zou het een afspiegeling
kunnen zijn van de mate van ’self-sufficiency’ van een regio ten aanzien van
dienstverlening aan het bedrijfsleven. De vormen van dienstverlening die zijn
onderzocht zijn de inschakeling van banken, verzekeringsmaatschappijen,
schoonmaakbedrijven, reclamebureaus, transportondernemingen, ingenieursbu-
reaus, accountantskantoren en installatiebureaus, de aankoop van kantoorbe-
nodigdheden en de aankoop van kantine-benodigdheden. Hieronder wordt voor
deze soorten van dienstverlening beschreven of, en zo ja over welke afstand de
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ondervraagde bedrijven hiervan gebruik maken.

De inschakeling van banken

Bij de inschakeling van banken is gevraagd naar de afstand tot het belangrijkste
bankfiliaal. Een overzicht hiervan wordt weergegeven in tabel 8.21. Over de
totale aantallen genomen vindt driekwart van de bedrijven zijn bank in de eigen
plaats, dat wil zeggen binnen 5 kilometer van de eigen vestiging. Dit lijkt in
tegenspraak met de resultaten van een landelijk onderzoek van Van Steen
(1992), die ten aanzien van de zakelijke markt vaststelde dat de factoren
’ligging van de bank’ en ’nabijheid tot de bank’ twee relatief onbelangrijke
factoren zijn bij het kiezen van een bank. Buiten de eigen plaats is echter het
verschil tussen de ’lege’ ring rond de eigen vestigingsplaats en de ring 11-25
kilometer niet uitgesproken groot. Daarbuiten is wel sprake van een afname,
maar wel een zeer geleidelijke. Behalve voor de provincie Groningen gaat dit
op voor alle vier andere provincies. Voor de provincie Groningen geldt extreme
mate dat banken uit de eigen plaats worden ingeschakeld, terwijl het gebruik
van banken buiten de eigen regio te verwaarlozen is.

Tabel 8.21 Procentuele verdeling van respondenten naar afstand tot het bankfiliaal

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

84,8
76,7
77,8
75,4
66,7
76,5

8,7
14,0

5,6
12,3
18,0
11,8

2,2
2,3
-
-

7,7
2,3

-
4,7

11,1
3,5
2,6
4,1

2,2
2,3
5,6
8,8
-

4,1

2,2
-
-
-

5,1
1,4

46
43
36
57
39

221

Bron: Telefonische enquête 1994

De inschakeling van verzekeringsmaatschappijen

Het verloop van de afstanden tot de verzekeringsmaatschappijen levert hier een
geheel ander beeld op. Over het totaal aantal respondenten genomen zijn de
bedrijven niet zo trouw aan hun eigen plaats.
Slechts een derde van de bedrijven verzekert zich binnen de eigen plaats,
terwijl daarbuiten geen sprake is van een afname naarmate het aantal kilome-
ters toeneemt. Wel duidelijk zichtbaar is de ’lege’ ring rond de vestigingsplaats
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van de bedrijven, terwijl ook hier het gebied daar direct omheen weer relatief
vol is. Na 25 kilometer van de eigen vestiging is echter geen sprake van een
afname, maar van een toename van bedrijven naarmate de afstand toeneemt.
Een omgekeerd beeld dan bij de tot nu toe geconstateerde ontwikkelingen. De
verhouding binnen de regio ten opzichte van het aantal buiten de regio is ook
minder uitgesproken ten faveure van de eigen regio. Opmerkelijk is dat de
categorie >100 kilometer op de eigen plaats na het hoogste percentage bevat.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat een aantal bedrijven bij een landelijke
verzekeringsmaatschappij is aangesloten. Daarnaast kan het een weerspiege-
ling zijn van het feit dat verzekeringsmaatschappijen een minder dichte sprei-
ding over het land kennen. Alleen Brabant vormt een uitzondering, met een
klein aandeel buiten de 100 kilometer, wat gecompenseerd wordt door een
relatief hoog percentage in het gebied 11-25 kilometer.

Tabel 8.22 Procentuele verdeling respondenten naar afstand tot verzekeringsmaatschappij

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

41,3
41,9
30,5
49,1
41,0
41,6

15,2
18,6
19,4
15,8
20,5
17,6

8,7
2,3
5,5
1,8

15,4
6,3

6,5
11,6
13,9

8,8
12,8
10,4

23,9
20,9
27,8
19,3

5,1
19,5

4,3
4,6
2,8
5,3
5,1
4,5

46
43
36
57
39
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Bron: Telefonische enquête 1994

De inschakeling van schoonmaakbedrijven

Van de respondenten maakt slechts ruim 50% gebruik van een schoonmaak-
bedrijf. Voor deze bedrijven is in tabel 8.23 een overzicht gegeven van de
afstanden waarover schoonmaakbedrijven worden ingeschakeld.
Het feit dat slechts de helft van de respondenten aangeeft gebruik te maken
van een schoonmaakbedrijf maakt dat de cijfers wat minder geldigheid hebben
dan bij de tot nu toe besproken services. Het ontbreken van een aantal
waarden voor de afstanden groter dan 50 kilometer kan dit onderstrepen. De
helft van de bedrijven betrekt schoonmaakwerkzaamheden binnen de plaats,
terwijl vrijwel alle schoonmaakbedrijven die worden ingeschakeld binnen de
eigen regio gevestigd zijn, dat wil zeggen binnen 50 kilometer van de eigen
vestigingsplaats. Ook hier is weer een toename van bedrijven te constateren in
het gebied 11-25 kilometer van de eigen vestigingsplaats, nadat de eerste 5
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kilometer rond de eigen vestigingsplaats weer relatief leeg blijft. Aangezien hier
geen opmerkelijke verschillen zijn te constateren tussen de provincies onder-
ling, kan worden gesteld dat het inschakelen van schoonmaakwerkzaamheden
een puur regionale aangelegenheid is.

Tabel 8.23 Procentuele verdeling van de respondenten naar afstand tot schoonmaakbedrijf

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

72,2
62,5
47,6
53,6
52,4
61,3

18,2
33,3
38,1
27,3
23,8
28,1

4,5
4,2
9,5
6,1
9,5
6,6

-
-
-
-
4,8
0,8

4,5
-
-
-
-
0,8

-
-
4,8
3,0
9,5
3,3

22
24
21
33
21

221

Bron: Telefonische enquête 1994

De inschakeling van reclamebureau’s

Over reclamebureau’s zou op voorhand verwacht kunnen worden dat ze een
’dunnere’ spreiding over het land laten zien. Dit wordt op het eerste gezicht
onderbouwd door het cijferoverzicht uit tabel 8.24. Ook hier moet in aanmerking
worden genomen dat slechts de helft van de 221 respondenten überhaupt
gebruik maakt van een reclamebureau. Een kwart van deze bedrijven vindt een
reclamebureau in de eigen plaats. Daarbuiten is het gebruik van reclamebu-
reau’s beter verdeeld over de categorieën, met ook hier een goed bezette
tweede ring om de eigen plaats. Tussen de provincies vormen Groningen en
Drente een uitzondering.
De bedrijven uit beide provincies kennen een relatief laag percentage ingescha-
kelde reclamebureau’s in de eigen plaats en zelfs binnen de eigen regio, en
een relatief hoog percentage buiten de eigen regio en zelfs buiten de 100
kilometer van de eigen plaats. De respons voor Brabant is dermate laag dat de
geldigheid van uitspraken hierover minimaal is.
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Tabel 8.24 Procentuele verdeling van de respondenten naar afstand tot reclamebureau

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

24,1
35,5
15,0
27,1
40,0
30,6

17,1
25,8
10,0
25,9
60,0
24,3

21,7
16,1
25,0
22,2
-
18,9

13,0
12,9
33,0

7,4
-
14,4

21,7
9,7

20,0
7,4

-
12,6

-
-
-
-
-
-

23
31
20
27
10

221

Bron: Telefonische enquête 1994

De inschakeling van transportondernemingen

Bijna alle respondenten geven aan gebruik te maken van een transportonder-
neming. De helft daarvan schakelt een transportonderneming uit de eigen
plaats in.

Tabel 8.25 Procentuele verdeling repondenten naar afstand tot transportonderneming

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

47,2
41,2
60,6
68,0
72,2
60,2

13,9
26,8
15,2
18,0
13,9
17,9

22,2
12,2
12,1
-

2,8
9,2

2,8
-

6,1
6,0
2,8
3,8

13,9
2,4
6,1
2,0
2,8
5,1

-
7,3

-
6,0
5,6
4,1

36
41
33
50
36

221

Bron: Telefonische Enquête 1994

Opmerkelijk is dat de ring van 6-10 kilometer rond de eigen vestiging bepaald
niet leeg is. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat transportonder-
nemingen vanwege de ligging en het ruimtebeslag vaak aan de rand van of
buiten kernen zijn gevestigd. Wel worden overwegend regionale transportonder-
nemingen ingeschakeld.
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De inschakeling van ingenieursbureaus

Het gebruik van ingenieursbureaus kan zeker niet algemeen genoemd worden,
zoals blijkt uit het overzicht weergegeven in tabel 8.26. Slechts 77 bedrijven
maakt gebruik van een ingenieursbureau, wat neer komt op een kleine 35%
van het totaal aantal respondenten van 221. Een kwart daarvan ziet kans
gebruik te maken van een ingenieursbureau binnen de eigen plaats.
Eveneens een kwart van de ingenieursbureaus worden uit de ring 26-50
kilometer ingeschakeld, terwijl over het geheel genomen driekwart van de
ingenieursbureaus binnen de eigen regio (<50 kilometer) wordt ingeschakeld.
Noord Brabant en Drente vormen hierop een uitzondering; minder ingenieursbu-
reaus uit de eigen regio worden ingeschakeld, terwijl juist relatief meer gebruik
wordt gemaakt van ingenieursbureaus over grote afstand.

Tabel 8.26 Procentuele verdeling van respondenten naar afstand tot ingenieursbureau

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

53,3
27,3
23,6
37,5
28,3
33,8

13,3
14,3
17,6
25,0
-
15,6

20,0
36,4
23,5
25,0
14,3
26,0

6,7
4,5

11,8
6,3

28,6
9,1

6,7
18,2
23,5

6,3
-
13,0

-
-
-
-
28,6

2,6

15
22
17
16

7
77

Bron: Telefonische enquête 1994

De inschakeling van accountantskantoren

Voor accountantskantoren geldt dat bijna een derde uit de eigen plaats wordt
ingeschakeld. Alleen voor de provincies Groningen en Drente is de ring van 6-
10 kilometer rond de eigen plaats relatief ’leeg’.
Voor Groningen wordt dit gecompenseerd door een relatief hoog aandeel
tussen 26 en 50 kilometer, terwijl voor de Drente de compensatie terecht komt
tussen 11 en 25 en tussen 51 en 100 kilometer. In totaal vindt de meerderheid
van de bedrijven wel een accountantskantoor binnen de eigen regio, dus binnen
50 kilometer van de eigen vestiging.
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Tabel 8.27 Procentuele verdeling van de respondenten naar afstand tot accountantskantoor

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

42,9
32,2
30,0
49,1
40,0
30,3

23,8
24,4
36,4
18,2
25,7
24,8

26,2
26,8
12,1

9,1
25,7
19,4

-
9,8

15,2
9,1
8,6
8,3

7,1
4,9
6,1

12,7
-

6,8

-
-
-

1,8
-

0,5

42
41
33
55
35

206

Bron: Telefonische enquête 1994

De inschakeling van installatiebedrijven

Ook voor de installatiebedrijven geldt dat slechts de helft van de respondenten
gebruik maakt van een dergelijk bedrijf. Tweederde vindt een dergelijk bedrijf in
de eigen plaats, terwijl daarna sprake is van een afname van het aantal
bedrijven naarmate de afstand ten opzichte van de eigen vestiging toeneemt.
Wederom is over het geheel genomen ook hier weer de ring van 11-25 kilome-
ter rond de eigen vestiging relatief goed gevuld. Friesland, Drente en Brabant
vormen hierop echter weer een uitzondering.

Tabel 8.28 Procentuele verdeling van de respondenten naar afstand tot installatiebedrijf

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

56,0
76,0
75,0
74,1
77,8
73,1

36,0
8,0
8,3

22,2
11,1
17,6

4,0
4,0
-
-
5,6
2,5

4,0
4,0
-
-
-
1,7

-
-
-
3,7
-
0,8

-
12,0

8,3
-

5,6
5,0

25
25
24
27
18

119

Bron: Telefonische enquête 1994

Aankoop van kantoorbenodigdheden

Met kantoorbenodigdheden wordt niet zozeer de ’hardware’ bedoeld, zoals
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meubels en computers, maar juist de ’software’, alle benodigdheden daarbuiten
die een kantoor draaiende houden. Zoals verwacht wordt dit door iedere
respondent wel in meer of mindere mate ingekocht. Over welke afstand men
deze kantoorbenodigdheden koopt, kan worden afgelezen uit tabel 8.29. Zoals
was te verwachten kopen de meeste bedrijven hun kantoorbenodigdheden
binnen een straal van 10 kilometer, waarvan het merendeel in de eigen plaats.

Tabel 8.29 Procentuele verdeling van respondenten naar afstand inkoop kantoorbenodigdheden

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

56,5
55,8
62,5
54,3
43,6
54,7

26,1
30,2
20,9
22,8
30,8
26,7

8,7
7,0
2,8

15,8
20,5
11,3

2,1
-
8,3
3,5
2,6
3,2

4,3
4,7
-
1,8
-
2,3

2,1
2,3
-
1,8
2,6
1,8

46
43
36
57
39

221

Bron: Telefonische enquête 1994

Duidelijk is te zien dat het aantal bedrijven afneemt naarmate de afstand
toeneemt. Het gebied van 11-25 kilometer maakt hierop echter over de gehele
linie een opvallende uitzondering. Dit lijkt wederom te duiden op het feit dat
rond een kern eerst een ’lege’ ring is, waarna zich een ring bevindt waar de
eerste andere kernen zich bevinden. Ook in het gebied van 26-50 kilometer
wordt relatief veel ingekocht. Als de grens van de eigen regio op 50 kilometer
wordt gelegd wordt het beeld nog duidelijker. Bijna alle bedrijven (92,7%) kopen
hun kantoorbenodigdheden in de eigen regio en slechts een zeer kleine
meerderheid betrekt zijn spullen daarbuiten. Dit is ook niet zo verwonderlijk,
aangezien dit soort zaken zeer goed zijn gespreid over de ruimte. Voor wat
betreft deze tendens vallen ook geen noemenswaardige verschillen te ontdek-
ken tussen de vijf provincies.

Aankoop van kantine-benodigdheden

Voor de spreiding van de inkoop van kantine-benodigdheden kan eigenlijk
hetzelfde worden verwacht als bij de kantoorbenodigdheden. De verkrijgbaar-
heid ervan zal evenwichtig verspreid zijn over de ruimte. Hoe de inkoop van
kantine-benodigdheden daadwerkelijk over de ruimte gespreid is, wordt duidelijk
uit tabel 8.30. Deze spreiding geeft wat betreft het totaal aantal bedrijven
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hetzelfde beeld als bij de inkoop van kantoorbenodigdheden. Ook de kantinebe-
nodigdheden worden voor een fors deel binnen een straal van 10 kilometer
ingekocht, waarvan het meeste binnen de eigen plaats. Het aantal bedrijven
neemt af, naarmate de afstand toeneemt. Ook hier echter vormt het gebied van
11-25 kilometer rond de vestigingsplaats van de respondenten een uitzonde-
ring, terwijl ook van het gebied 26-50 kilometer relatief veel gebruik wordt
gemaakt.

Tabel 8.30 Procentuele verdeling respondenten naar afstand inkoop kantinebenodigdheden

Afstand in km Aantal
Respon-
denten<11 11-25 26-50 51-100 >100 Onb.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Noord Brabant
Totaal

47,8
39,5
55,5
57,9
48,7
50,3

21,7
30,2
16,7
10,5
20,5
19,5

15,2
14,0
13,9

7,0
5,1
5,4

4,3
7,0
2,8
7,0
5,1
5,4

6,5
7,0

11,1
10,5
-

7,2

2,2
2,3
-
1,8
2,6
1,8

46
43
36
57
39

221

Bron: Telefonische enquête 1994

Wordt de 50-kilometergrens aangehouden, dan wordt dit beeld nog iets duidelij-
ker. Bijna tweehonderd bedrijven (83,4%) kopen hun kantinebenodigdheden
binnen de eigen regio, de rest daarbuiten. Van deze geconstateerde tendens
zijn binnen de provincies geen relevante afwijkingen te constateren.

8.4 Conclusies

Als de resultaten van de telefonische enquête ten aanzien van netwerken,
toelevering en uitbesteding en diensten op een rijtje worden gezet, dan kan het
volgende worden geconstateerd.

Het aantal respondenten biedt geen mogelijkheden om statistisch significante
verschillen tussen regio’s of provincies te ontdekken. Niettemin zijn belangrijke
indicaties naar voren gekomen. De contacten tussen netwerkparticipanten
binnen structurele netwerken ten behoeve van produktontwikkeling bestaan
over het algemeen zowel over kleine als over grote afstand. De respondenten
uit Brabant vormen hierop een uitzondering met voornamelijk contacten binnen
de eigen plaats. Voor de incidentele netwerken geldt dat de participanten
voornamelijk buiten de eigen regio van de respondenten zijn gevestigd. Ten
aanzien van de motieven voor deelname aan produktontwikkelingsnetwerken
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kan een nadruk worden geconstateerd op kennisvermeerdering en uitwisseling,
zowel wat betreft de markt als wat betreft technische kennis. Door de intensiteit
van netwerkrelaties en het hoogwaardige en specifieke karakter van de uit te
wisselen informatie zou een streven naar dichtbij gevestigde partners voor de
hand liggen. In het vorige hoofdstuk bleek al dat nabijheid van participanten
gezien wordt als voordeel voor het goed functioneren van een netwerk. Bij
structurele netwerken lijkt dit toch veel meer het geval dan bij incidentele
netwerken. Terwijl het persoonlijke aspect in het contact in de vorm van
wederzijds vertrouwen en de persoonlijke ’klik’ als erg belangrijk wordt ervaren
wordt de regionaal culturele herkenbaarheid in het contact met netwerkpartici-
panten in veel mindere mate onderkend. In hoeverre deze twee argumenten al
dan niet met elkaar samenhangen wordt niet duidelijk.
Uit de enquête blijkt dat maar weinig netwerken tot stand komen met betrok-
kenheid van de overheid. Dit beeld lijkt wat reëler dan in het vorig hoofdstuk,
waar (semi-)overheidsinstanties als ingang zijn gebruikt voor informatieverza-
meling, zodat het weinig verbazing hoeft te wekken dat op deze wijze gesigna-
leerde netwerken met deze instanties in contact staan. Uit de resultaten uit het
vorige hoofdstuk blijkt, dat waar overheidsinstanties zijn ingeschakeld, dit bijna
altijd op initiatief van het bedrijfsleven is gebeurd. Dit zou enerzijds kunnen
betekenen dat de overheid zich voornamelijk passief en voorwaarde-scheppend
moet opstellen ten aanzien van de stimulering van samenwerkingsverbanden.
Dit wordt bevestigd door de resultaten uit de telefonische enquête, waar de
meeste netwerken blijken te zijn ontstaan en nog functioneren zonder hulp van
de overheid. Uit het relatief geringe aantal gesignaleerde samenwerkingsver-
banden zou anderzijds afgeleid kunnen worden dat de overheid (met name de
Innovatie Centra) zich wat actiever zou kunnen opstellen, met name ter
bevordering van de bekendheid van de mogelijkheden onder het bedrijfsleven,
vooral omdat de bemoeienis van het Innovatie Centrum over het algemeen zeer
positief wordt beoordeeld door de bedrijven die daar ervaring mee hebben. De
neiging om samen te werken met andere bedrijven zal bovenal uit de partici-
panten zelf moeten komen. De meest levensvatbare aanleiding tot samenwer-
king lijkt een concrete opdracht te zijn, waarbij onder leiding van of in samen-
werking met een opdrachtgever aanvullende partners worden gezocht om de
opdracht gezamenlijk rond te krijgen.

Voor uitbestedingsrelaties geldt dat zij vergeleken met produktontwikkelings-
netwerken in grotere mate een remmende werking van afstand ondervinden;
tweederde van de structurele uitbestedingsrelaties en zelfs driekwart van de
incidentele uitbestedingsrelaties bevinden zich binnen de vestigingsregio van de
respondenten, dat wil hier zeggen binnen een straal van 50 kilometer. Uit de
motieven voor zowel structurele als incidentele uitbesteding blijkt een nadruk op
het praktische belang van uitbesteding, in tegenstelling tot netwerken waar het
strategische niveau hoger ligt met een nadruk op kennisuitwisseling en verbete-
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ring. Er lijkt zich een tendens af te tekenen dat naarmate de tijdsduur en de
intensiteit, en daarmee ook het strategische belang van de relaties toeneemt,
het belang van de factor afstand afneemt. Deze tendens is merkbaar binnen
beide typen relaties, zowel netwerkrelaties als uitbestedingsrelaties. Echter ook
tussen deze typen relaties onderling valt te bespeuren dat relaties met betrek-
king tot produktontwikkelingsnetwerken over het algemeen minder afstands-
gevoelig zijn dan uitbestedingsrelaties. Deze schijnbaar paradoxale tendens
vindt mogelijk een verklaring in het feit dat hoe belangrijker een contact voor
het bedrijf is, hoe meer moeite in de vorm van tijd en geld men er in wil
investeren. De overbrugging van afstand is daar een onderdeel van.
Als laatste is de inschakeling van diensten onderzocht. Dit is de meest breed
uitgeoefende activiteit. De regionale oriëntatie voor de verschillende diensten is
bijzonder groot. Deze conclusie sluit goed aan bij hetgeen Schickhoff (1985)
constateerde. Verzekeringsmaatschappijen worden voor tweederde binnen de
eigen regio ingeschakeld, namelijk binnen een straal van 50 kilometer, terwijl
voor de overige diensten geldt dat driekwart of zelfs meer binnen de eigen
regio wordt ingeschakeld. Ten aanzien van reclamebureau’s valt op dat maar
weinig bedrijven een dergelijk bureau in de eigen plaats weten te vinden,
namelijk slechts 30%. Hetzelfde geldt voor de inschakeling van ingenieursbu-
reaus.

Het geheel overziend valt op dat de oriëntatie van bedrijven op de eigen regio
minder wordt, naarmate het strategisch belang van de activiteit toeneemt. Deze
vaststelling staaft de conclusie uit hoofdstuk 4, waarin wordt geconstateerd dat
het belang - en dus de drempelfunctie - van afstand afneemt, naarmate het
gevraagde specialisme of de strategische dan wel financiële waarde voor het
bedrijf toeneemt. Het belang van afstand hangt samen met de mate van
regionale oriëntatie, en dus ook met de mate van regionale vervlechting van
bedrijven onderling.
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9. INDUSTRIËLE NETWERKEN: RUIMTE, REGIO’S, CULTUUR EN
BELEID

9.1 Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk worden alle elementen uit het onderzoek op een rij
gezet. Dit zal gebeuren onder de noemer van vier aandachtspunten die in
verband met industriële netwerken doorlopend aan de orde zijn geweest. In de
eerste twee paragrafen worden de belangrijkste bevindingen ten aanzien van
afstand en regionale oriëntatie met betrekking tot de vorming en het functione-
ren van industriële netwerken samengevat en eventueel met elkaar verbonden
of tegenover elkaar gesteld. De laatste twee aandachtspunten refereren aan
culturele- en beleidsaspecten die met name in deel II aan de orde zijn geweest.
Deze aandachtspunten zijn weliswaar minder breedvoerig uitgewerkt, maar
tegelijkertijd is wel een interessante opening geboden met betrekking tot het
begrip ten aanzien van de wisselwerking van deze aspecten met de vorming en
werking van netwerken. In de afsluitende paragraaf zullen, inhakend op de
hoofdpunten uit de conclusies, enkele aangrijpingspunten voor verder onder-
zoek worden gesuggereerd.

9.2 Industriële netwerken en ruimte

De ruimtelijke aspecten met betrekking tot industriële netwerken betreffen de rol
van afstand in relatie tot vorm en functioneren van dergelijke netwerken. Ten
aanzien van toeleverings-uitbestedingsnetwerken zijn door Leus (hoofdstuk 3)
naast concentrerende effecten in verband met voornamelijk informatiestromen
tussen bedrijven in de vorm van face-to-face contacten, ook déconcentrerende
effecten waargenomen, voornamelijk in verband met de toenemende versoepe-
ling van de -internationale- goederenstromen. Leus constateert in zijn onder-
zoek onder trendsettende toeleveranciers dat meer dan de helft van de gesig-
naleerde T&U-relaties binnen een straal van 100 kilometer van de vestiging van
de toeleverancier tot stand komt, waarbij zich overigens geen verschillen
voordoen tussen specialistische en standaard leveringen. Tegelijkertijd echter
blijkt uit het onderzoek onder uitbesteders, dat vooral specialistische uitbeste-
ding over grotere afstand plaatsvindt. Deze paradox kan zijn veroorzaakt door
het feit dat de trendsettende toeleveranciers niet echt representatief zijn voor de
gehele toeleveranciersmarkt. Deze waarnemingen worden in hoofdstuk 4
genuanceerd, doordat wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een concen-
trerend effect in het ruimtelijk patroon van toeleveranciers rond uitbesteders. In
het algemeen kan dan ook gesteld worden dat het belang van afstand
omgekeerd evenredig blijkt te zijn met het financiële en strategische
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belang van het in te kopen produkt of component voor de inkopende
partij . Tegelijkertijd is uit de interviews onder zowel toeleveranciers als uitbeste-
ders gebleken dat deze stelregel eveneens opgeld doet in samenhang met het
belang van persoonlijk en vertrouwelijk overleg en uitwisseling van informatie.
De bovengenoemde stelregel zou als een soort van wetmatigheid kunnen
worden beschouwd met betrekking tot T&U-netwerken in het algemeen en, in
het verlengde daarvan, evenzo in het geval van intensievere verstrengeling van
bedrijven op het gebied van produktontwikkeling en kennisuitwisseling.
Belangrijke beïnvloedende factoren in verband met de toekomstige organisatie
van de T&U-markt zijn de ontwikkeling van datacommunicatie en de afhankelijk-
heidspositie van toeleveranciers ten opzichte van uitbesteders. Voortschrijdende
ontwikkelingen op het gebied van datacommunicatie zullen tot gevolg hebben
dat bedrijven in de toekomst meer en meer ’footloose’ te werk kunnen gaan,
zodat zowel lokatievoordelen als nadelen zullen gaan vervagen. Afhankelijkheid
van toeleveranciers ten opzichte van uitbesteders zal met name verminderen
onder de groeiende groep van gespecialiseerde ’main-suppliers’. De groei van
deze zogenoemde ’elitegroep’ wordt veroorzaakt door enerzijds een inperking
van het aantal toeleveranciers door uitbesteders en anderzijds een groeiend
belang van co-makership\co-design-relaties, waardoor een evenwichtiger
verhouding tussen beide participanten zal ontstaan. Deze tendens zal naar
verwachting een schifting teweeg brengen tussen de genoemde ’main-suppliers’
en een groep van zogenoemde ’jobbers’. Zoals in hoofdstuk 5 al bleek voor
noord-Nederland, voldoen steeds minder noordelijke toeleveranciers aan de
eisen van de uitbesteders. In hoofdstuk 5 wordt gewag gemaakt van een
terugloop van binnenregionale uitbesteding in noord Nederland van tweederde
naar de helft. In een onderzoek van het KPMG (1995; zie hoofdstuk 5), wordt
echter geconstateerd dat deze terugloop algemeen is en ook voor andere
landsdelen geldt. De verklaring hiervoor is dat er veranderingen optreden in de
selectie van toeleveranciers door uitbesteders. De verandering houdt in, dat er
gestreefd wordt naar minder, maar hoogwaardiger toeleveranciers. Het is
daardoor noodzakelijk voor toeleveranciers uit de regio ervoor te zorgen deze
tendens te keren door op een hoger niveau te komen. Strategische samenwer-
king is, met name voor de kleinere toeleveranciers, een uitgelezen mogelijkheid
om gezamenlijk op het niveau van ’main-suppliers’ te komen. De ’jobbers’ die
hiervoor geen oplossing vinden, zullen zich in toenemende mate bewegen op
het minder geavanceerde deel van de toeleveringsmarkt, waaronder subleve-
ranties aan de zojuist genoemde ’main-suppliers’. Onder deze groep zal juist de
afhankelijkheid toenemen door scherpe onderlinge (prijs-)concurrentie.

In verband met bovenstaande ontwikkelingen kan het eventuele bestaan of de
vorming van regionale complexen van op elkaar betrokken industrieën zeer
relevant geacht worden, doordat de nabije vestiging tot vruchtbare samenwer-
kingsvormen zou kunnen leiden door de snelheid van persoonlijk contact en de
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verhoging van de flexibiliteit in handelen. Vanuit de praktijk echter wordt hier
door zowel uitbesteders als toeleveranciers zeer terughoudend op gereageerd.
Met name de nadelen worden aangevoerd, terwijl de bovenstaande voordelen
slechts zeer ten dele worden onderkend. Slechts in het geval van incidentele
standaard leveringen wordt het belang van fysieke nabijheid relevant, doordat in
dat geval de transportkosten een rol gaan spelen. Door deze constatering wordt
de veronderstelling gestaafd dat fysieke nabijheid binnen T&U-netwerken van
nagenoeg geen importantie is voor het al dan niet succesvol ontstaan of
verlopen van T&U-contacten. In aansluiting op de T&U-netwerken bestaan met
betrekking tot het ontstaan en functioneren van produktontwikkelingsnetwerken
verschillende invalshoeken ten aanzien van de invloed van afstand. Enerzijds
wordt de mening geventileerd dat door de intensieve -persoonlijke- contacten
de fysieke nabijheid van participanten van groot belang is, met name bij
structurele samenwerkingsverbanden. Daar tegenover bestaat de houding dat
succesvolle samenwerkingsverbanden over elke afstand mogelijk zijn, mits men
het overleg maar efficiënt genoeg organiseert. Deze laatstgenoemde houding
komt het meest voor, zeker ook gestuurd door het feit dat geschikte partners op
dit niveau niet zomaar dichtbij huis voor handen zijn. Over het algemeen gaat
ook bij de produktontwikkelingsnetwerken bovengenoemde wetmatigheid ten
aanzien van de invloed van afstand op.

9.3 Industriële netwerken en regio’s

Naast de invloed van afstand met betrekking tot industriële netwerken zijn ook
andere invloeden op netwerkvorming onderzocht. Met name van industriële
netwerken op het gebied van produktontwikkeling of kennisuitwisseling werd
vooraf verwacht dat de factor afstand een grote rol zou spelen, aangezien in dit
soort bedrijfsrelaties onderling overleg en persoonlijk vertrouwen een grote rol
toegedicht worden. Hierdoor zou een oriëntatie van bedrijven op de eigen regio
ten aanzien van het zoeken naar samenwerkingspartners in de lijn der verwach-
ting liggen.
Uit de oriëntatie van bedrijven met betrekking tot de vorming van samenwer-
kingsverbanden en het vinden van partners blijkt over het algemeen geen
specifieke nadruk op de eigen regio te bestaan, met uitzondering van Brabant,
waar contacten binnen de eigen regio of plaats veel voorkomen. In vergelijking
met de andere onderzochte regio’s hoeft dit ook geen verbazing op te wekken,
aangezien Brabant een relatief hoge dichtheid van bedrijvigheid kent. Dat deze
bedrijfsdichtheid een doorslaggevende rol speelt in het ontstaan van samenwer-
kingsverbanden, lijkt tegelijk onwaarschijnlijk, aangezien de meeste gesignaleer-
de structurele samenwerkingsverbanden op regionale schaal zich in Groningen
of Drente bevinden, beide provincies met een aanzienlijk minder hoge dichtheid
van bedrijvigheid. Het feit dat samenwerkingsverbanden op het gebied van
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produktontwikkeling nog minder afstandsgevoelig zijn dan toeleverings-uitbeste-
dingsnetwerken, zou verklaard kunnen worden uit het -nog- grotere strategische
belang dat dergelijke samenwerkingsverbanden kenmerkt. In dat geval lijkt deze
verklaring nogmaals de hierboven geformuleerde wetmatigheid van de relatie
tussen afstand en strategisch of financieel belang van het netwerk te bevesti-
gen. Hieruit voortvloeiend kan het belang van regionale complexvorming en
dus van fysieke nabijheid van liefst gedifferentieerde bedrijvigheid als
voorwaarde of stimulans voor het ontstaan van industriële samenwer-
kingsverbanden sterk worden gerelativeerd. De oriëntatie op de eigen regio
met betrekking tot de inschakeling van diensten is bijzonder groot, vergeleken
met de hierboven besproken vormen van bedrijfsrelatie. De reden daarvoor ligt
voor de hand, en vloeit voort uit het feit dat dergelijke relaties verhoudingsge-
wijs een geringer strategische belang vertegenwoordigen. Tegelijkertijd zijn
diensten ook het meest evenwichtig gespreid over de ruimte. In het algemeen
blijkt dus dat de oriëntatie van de industrie op de eigen regio in structurele
samenwerkingsverbanden zich verbreedt of vernauwt, al naar gelang het
strategisch belang van het gewenste produkt of dienst groter of kleiner is .
Deze conclusie sluit naadloos aan bij de in de vorige paragraaf geconcludeerde
wetmatigheid ten aanzien van de invloed van afstand. In de huidige organisatie
van het bedrijfsleven levert afstand binnen Nederland nagenoeg geen proble-
men meer op met betrekking tot de onderlinge inschakeling. Mede door de
voortschrijdende technologische ontwikkelingen op het gebied van communica-
tie en transport lijken zowel nationale als internationale lokatievoordelen en -
nadelen een steeds geringere impact te hebben op het economisch functione-
ren.

9.4 Industriële netwerken en cultuur

De belangrijkste factor die van invloed is op het succes van een industrieel
samenwerkingsverband is de moeilijk te sturen factor ’wederzijds vertrouwen’,
naast de factor ’persoonlijke klik’. Dit geldt voor alle besproken vormen van
samenwerking, maar zeker voor die vormen waar sprake is van veelvuldig en
intensief overleg, met name samenwerking op het gebied van produktontwik-
keling. Uit het onderzoek kan niet worden aangetoond dat de overeenkomstige
regionaal culturele achtergrond van de betrokken ondernemers hierop van
invloed is. Het belang van een herkenbare regionaal culturele achtergrond
wordt slechts sporadisch bevestigd. Daarentegen blijkt tegelijkertijd uit zowel
mondelinge als telefonische interviews dat er onder ondernemers wel
duidelijke ideeën bestaan over bepaalde verschillende kenmerkende
eigenschappen van ondernemers uit de eigen regio of uit andere regio’s .
Het lijkt waarschijnlijk dat de ondervraagde ondernemers een dergelijke ’bias’ in
hun selectie- of besluitvormingsgedrag niet willen of kunnen onderkennen. Als
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vermoedelijke oorzaak hiervoor kan gedacht worden aan het feit dat de respon-
denten overvallen worden door de directe vraagwijze, en daardoor hierop
ontkennend antwoorden. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat responden-
ten het toegeven van dergelijke overwegingen als niet-professioneel ervaren en
zich niet op dergelijke manier willen laten kennen. Ondanks de geringe mate
van ’harde’ bewijsvoering met betrekking tot de invloed van regionale cultuur op
het ontstaan van industriële netwerken zijn toch voldoende indicaties naar voren
gekomen die een uitgebreider en diepgaander onderzoek in die richting
verantwoorden. Het zou interessant zijn om te kunnen vaststellen of bepaalde
regio’s in een gezamenlijke regionale cultuur, die tot uiting komt in gedeelde
gebruiken, gewoontes en omgangsvormen en dergelijke, een vorm van samen-
bindend element aan de dag leggen, wat omschreven zou kunnen worden als
de regionale identiteit van een regio. Vanuit een dergelijke situatie zou tegelij-
kertijd een soort van gezamenlijk vooroordeel kunnen bestaan ten aanzien van
handelwijze en karakteristieken van ondernemers buiten zo’n regio. Als bekend
Nederlands voorbeeld kan de provincie Friesland genoemd worden, die zichzelf
een duidelijke uitzonderingspositie toedicht, wat uiteraard zijn invloed doet
gelden op de rest van ondernemend Nederland. Een vergelijking kan getrokken
worden met buitenlandse minderheidsregio’s in Europa als Catalonië, Wales,
Baskenland, Vlaanderen en Wallonië, allemaal regio’s met een eigen identiteit
en de duidelijke behoefte zich als zodanig te profileren. De toenemende
internationalisering van het bedrijfsleven geeft hier paradoxaal genoeg extra
voeding aan.

9.5 Industriële netwerken en beleid

Over de rol van de overheid in het stimuleren van industriële samenwerkings-
verbanden bestaan in de praktijk tegenstrijdige opvattingen. Enerzijds kent de
’laissé-faire’ opvatting binnen de ondervraagde bedrijven een brede aanhang,
terwijl anderzijds tevreden geluiden klinken ten aanzien van de aanwezigheid
van met name geboden mogelijkheden in de vorm van subsidiëring. Daarnaast
is vooral de rol van het Innovatiecentrum erg belangrijk en effectief gebleken in
de ontwikkeling van concrete samenwerkingsverbanden tussen industriële
bedrijven, met name op het gebied van ontwikkeling van nieuwe produkten of
produktaanpassingen. Toch wordt het IC nog slechts mondjesmaat door het
bedrijfsleven ingeschakeld, wellicht door schroom of onbekendheid met de
activiteiten van het IC. Duidelijk is dat in brede lagen van het bedrijfsleven het
besef nog lang niet voldoende is doorgedrongen dat industriële samenwerking
een noodzaak is geworden om blijvend te kunnen concurreren. De tegenval-
lende rol van de overheid bij de stimulering en ondersteuning van net-
werkvorming is opvallend. Zowel uit de beschrijving van de praktijkcases in
hoofdstuk 7 als uit de resultaten van de telefonische enquête in hoofdstuk 8
blijkt een geringe betrokkenheid van de overheid. Enerzijds kan een te geringe
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mate van interesse en een te hoge mate van kortzichtigheid binnen het
bedrijfsleven hieraan debet zijn. Anderzijds zou dit verklaard kunnen worden
door een te grote mate van terughoudendheid van regionale overheidsinstan-
ties. Wellicht is de overheid toe aan een heroriëntatie van haar stimuleringsacti-
viteiten, in die zin dat maatregelen en mogelijkheden minder vrijblijvend en
abstract moeten worden aangeboden. In plaats daarvan zou de overheid meer
regionale en plaatselijke betrokkenheid moeten laten zien, door bij wijze van
spreken meer ’de boer op’ te gaan. Met name regionale overheden als IC’s en
KVK’s zouden meer concrete betrokkenheid kunnen tonen voor het plaatselijke
bedrijfsleven en de bedrijven in de praktijk ondersteunen bij de signalering en
oplossing van concrete problemen en onvolkomenheden. Als argument tegen
deze suggestie zou echter aangevoerd kunnen worden dat bedrijven weliswaar
’naar de voederbak’ geleid kunnen worden, maar dat ze niet gedwongen
kunnen worden ’om te eten’. Met andere woorden, het blijft de vraag of de
effectiviteit van de gesuggereerde verandering van aanpak veel extra effect zal
sorteren.

9.6 Conclusies

Samenvattend kan worden gesteld dat met onderliggend onderzoek de mist
rond de invloed van afstand met betrekking tot de vorming van industriële
netwerken in aanzienlijke mate is opgeklaard. Een aantal dingen is daarbij vast
komen te staan, namelijk dat:

binnen T&U-relaties, een omgekeerd evenredige verhouding bestaat
tussen het strategische belang van het in te kopen produkt en de afstand
tussen toeleverancier en uitbesteder;
in breder verband is gebleken, dat de regionale oriëntatie van de indus-
trie ten aanzien van de vorming van structurele samenwerkingsverban-
den direct evenredig is met het strategisch belang van het gewenste
produkt of dienst;
ten aanzien van de rol van beïnvloedende factoren in netwerkvorming
een duidelijk algemeen besef van regionaal-culturele verschillen bestaat
bij industriële ondernemers;
de rol van de regionale overheid bij de vorming van netwerken gering is.

De vorming van netwerkstructuren binnen de economie lijkt een blijvend proces
te zijn dat nog maar aan het begin staat. Het belang van netwerken is niet
alleen van nationaal, maar ook van internationaal belang. Samenwerking binnen
netwerken is een ’must’, om het hoofd boven water te houden binnen niet
alleen de nationale, maar ook de internationale concurrentie verhoudingen. In
samenhang met de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven zal
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ook de internationale samenwerking steeds meer van de grond komen.
In het kader van deze ontwikkelingen kunnen nieuwe onderzoeksvragen worden
geformuleerd. Met name op het gebied van regionale cultuur, regionale culture-
le identiteit en de wisselwerking met ondernemerschap, industriële samenwer-
king en economische ontwikkeling is sprake van een omvangrijk, wetenschap-
pelijk nagenoeg onontgonnen gebied. De ruimtelijke wetenschappen zouden de
gelegenheid kunnen aangrijpen om met name diepgaand onderzoek betreffende
de eventuele samenbindende rol van regionale cultuur in samenwerkingsver-
banden binnen Nederland te initiëren, al dan niet in vergelijkend perspectief met
andere Europese regio’s. Voor de uitvoering van dergelijk onderzoek ligt het
voor de hand dat de samenwerking gezocht wordt met andere disciplines,
waaronder de sociologie en psychologie. Deze accentverschuiving in onderzoek
kan worden opgevat als een verschuiving in opvatting van het begrip afstand,
van een letterlijke opvatting waarin afstand wordt uitgedrukt als fysieke barrière,
naar een figuurlijke opvatting waarin afstand tussen bedrijven wordt uitgedrukt
als culturele barrière. Een interessante vraag voor de toekomst is of de toene-
mende dominantie van technologie in de samenleving een convergentie dan
wel een polarisatie van -regionale- culturen met zich mee gaat brengen.
Verdergaand wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk voor de vorming van
een duidelijk beeld van de richting waarin toekomstige ontwikkelingen zich
zullen afspelen.
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INDUSTRIAL NETWORKS: SPACE, REGIONS, CULTURE AND POLICIES

Summary

Industrial subcontracting, outcontracting and networking between firms has
generated a lot of attention in the field of research. This attention is quite
understandable because it reflects a number of important developments in the
international restructuring of the economy. However, not all aspects of industrial
networking have been given equal attention.
Most research deals with the description and explanation of the marketing and
organisational aspects of networking - financial and technical - for the firms
involved. In contrast to this, very little attention is paid to the spatial and cultural
aspects of industrial networking. In this study a combination of both fields of
interest is made in which organisational as well as cultural, spatial and also
policy aspects of industrial networking are included. The study is built up in two
parts. In the first part, consisting of chapter 1 through 4, the infuence of
physical distance on the ’birth’ and functioning of subcontracting-outcontracting-
and network-relations is the central topic. In the second part, consisting of
chapter 5 through 9, not only physical distance, but also other influencing
factors like trust, regional culture and personal background of decision makers
are dealt with. In this way, a broad overview of factors influencing industrial
relations is obtained which can help to understand the spatial organisation of
these relations.

In chapter 1 an overview of the background developments related with industrial
networking is given by means of a general introduction to the subject. The main
developments regarding to changing market and production situations are
described, together with the changing position of subcontractors and outcon-
tractors. Introductionary attention is paid to industrial network-development and
the spatial as well as regional aspects involved. The central outcome of this
chapter is the formulation of the following research questions:

1. In which way are subcontracting and outcontracting strategically, organi-
sationally and spatially structured in industrial networks?

2. In what way does physical distance influence the development and
functioning of industrial subcontracting - outcontracting relationships and
what are the effects in regard to the spatial production network?

3. In what way do Dutch firms participate in cooperation networks for
product development and which factors influence the development and
functioning of those networks?

4. What regional differences can be measured regarding to the regional
orientation of industrial firms looking for partners in the area of subcon-
tracting and outcontracting, product-development and services?

In chapter 2 industrial subcontracting and outcontracting will be positioned in a
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theoretical framework. Next to the positioning of the subject in a geographical
context, also a selection of relevant organizational theories and models are
presented. The geographical context contains next to an elaboration on behavi-
oral aspects of firms in space also recent theoretical viewpoints on the spatial
implications of industrial subcontracting and outcontracting in general. The
organizational viewpoints consist of a number of models and viewpoints on
industrial buying behavior and possible influencing factors. Both geographical
and organizational aspects are combined in explaining and defining the main
concepts in relation with industrial subcontracting and outcontracting used in
this study.

Chapter 3 contains the main results of two national research projects on
subcontracting and outcontracting relations performed by Leus (1989a,b) at the
Faculty of Spatial Sciences of the University of Groningen. These research
projects aimed to describe the main trends and spatial aspects of industrial
subcontracting relations in the Netherlands, both from the viewpoint of a
selection of ’trendsetting’ subcontractors and from the viewpoint of the outcon-
tractors.
The results of this study show an increase in subcontracting activities from
1980 - 1987, while the importance of specialised outcontracting is growing,
together with the increasing mutual dependency between subcontractors and
outcontractors. The most important motives to contract out are technical
motives, logistics, externalising labour and orientation on core activities.
Subcontractors are mainly involved in structural, specialised orders; one-sided
dependency of the outcontractors seems to get less when cooperation gets
more strong and intense. Finally, two-third of the three most important subcon-
tractors are localised within 100 kilometers of the outcontractors; most outcon-
tractors consider short distance of subcontractors of great importance; speciali-
sed subcontracting mainly takes place at greater distance. The subcontractors
show that more then half of their subcontracting relations are developed within
100 kilometers of the location of the subcontractor. The results of these two
projects provide a basis for the research described further on in the book.

Chapter 4 contains the results of a survey amongst the network of subcon-
tractors (1573) of five selected outcontractors in the Netherlands, followed by
indepth interviews with the management of the outcontractors as well as a
selected group (14) of subcontractors. For each of the outcontractors the make-
or-buy-decision is dominated by first the consideration of the strategic importan-
ce to externalise or internalise an activity permanently, and second the conside-
ration of costs. The main selection criteria used by the outcontractors to select
subcontractors are quality, reliability of deliverance and price, before synergy
and flexibility. Distance is only important in the case of incidental outcontracting
of products with little financial and strategic value and in the case of voluminous
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products with little financial and strategic value. The advantages of regional
industrial complexes are hardly seen by the outcontractors. Moreover, they
foresee disadvantages because they suspect the possibility of subcontractors
making joint price-agreements against the outcontractor. Some subcontractors
see an advantage in the possibility of forming joint depots, but a major disad-
vantage in threatening ’Toyotism’. In general, both parties don’t look forward to
the idea of the government stimulating the forming of regional industrial
complexes.
The subcontractors only see distance or peripheral location as a barrier in the
case of incidental subcontracting and in the case of finding suitable subcon-
tractors themselves; in the case of structural subcontracting distance is not
considered a barrier. Subcontractors avoid dependency from the outcontractor
by living the 20/80-rule: a minimum of 20 outcontractors should provide a
maximum of 80% of the turnover of the subcontractor.

Chapter 5 serves as a turntable with which the change is made from the
infuence of phisical distance alone to the influence of other more personally
related factors in part II. At the same time it forms a prelude to the description
of theoretical viewpoints on regional industrial complexes, networks and clusters
as a preparation for the description of further empirical results in chapter 7 and
8. This chapter describes the outcome of two research projects on regional
interaction patterns in the north of the Netherlands (the provinces of Groningen,
Friesland and Drente). The results of the two projects are consistent about the
regional orientation of northern industrial firms. The recurring proportion of two-
third intra-regional inter-firm relations against one-third extra-regional inter-firm
relations is remarkable and holds for both outcontractors and subcontractors.
For a number of observed functional sub-systems of interrelated industrial
activity it does not become clear if this spatial concentration of industrial activity
is formed around co-makers or outcontractors.

In chapter 6 an overview is given on a selection of existing relevant theoretical
insights on industrial complexes, clusters and networks. Attention is paid to
older existing viewpoints on the development of regional complexes, in relation
to the classical location theory and agglomeration effects (Weber, Perroux and
Chardonnet). Subsequently a transfer is made from these older views to the
actual situation, where regional clusters and regional industrial networks show
as modern variaties of these older theoretical magnanimities. Also the infuence
of cultural aspects and government policies regarding industrial networks is
discussed. Finally a definition is given of the three types of networks (R&D
networks, subcontracting-outcontracting networks and service networks) which
play an important part in the emperical results described in chapter 7 and 8.

In chapter 7 a total of 10 cooperation networks between industrial firms that
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could be traced are described following the results of interviews with ’key-
persons’ of participating firms in those networks. These cooperation networks
are not only aimed at mutual supply of goods and components, but also at the
exchange of R&D data, technology and market information, sometimes with the
object to cooperative product development. As a recurring major advantage in
forming a cooperation network is considered the proximity of participants. At the
same time a corresponding corporate culture is considered very important,
while also the possible binding influence of regional culture is not overlooked.
Synergy, in combination with functional complementarity between the partici-
pants is considered a decisive factor in the success of the network. As recurring
major disadvantages are considered the harmonizing of the viewpoints of the
participants and the fact that individual firm interests prevail over joint interests.
In the opinion of the respondents the role of the Innovation Centre is conside-
red very useful and sometimes cruxial. Overall, the conclusion can be drawn
that an increase in the number of participants of a network decreases the
chances for success.

In chapter 8 the results of an explorative telephone enquiry amongst 489
industrial firms in five provinces of the Netherlands (Groningen, Friesland,
Drente, Overijssel and Noord-Brabant) are described. These provinces were
selected for their differences in degree of economic development, number of
firms and regional culture. In the enquiry questions were asked about the
spatial (regional) orientation of industrial firms in the case of R&D networks,
subcontracting- outcontracting networks and service networks. Although the
number of respondents was to little to provide any statistical evidence, some
remarkable indications were discovered. R&D networks are developed both
over small distance and over greater distance, with the exception of the
province of Noord Brabant, where mainly local inter-firm contacts could be
discovered. Mutual trust and inter-personal aspects are considered very
important in developing intensive inter-firm relations, while the influence of
regional cultural background of the contact persons is much less recognised. In
general the involvement of government organizations in the development of
R&D networks is little. The most feasible option to cooperate in an R&D
network seems to be cooperation in the context of a concrete order, for which
in cooperation with the custumer complementary partners are searched for in
order to join forces to get a succesfull and satisfying result. Subcontracting-
outcontracting network relations experience a greater barrier of distance
compared to R&D networks. Two-third of the structural relations and even
three-quarter of the incidental subcontracting relations manifest within the
region of location of the respondents (< 50 kilometers). The motives for develo-
ping subcontracting-outcontracting relations are more practical compared to
R&D networks. Comparing both types of networks, a tendency starts to show
that when the invested time and the intensity of cooperation is increasing, the
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barrier of distance between participants is decreasing. In the case of service
network relations the regional orientation of the respondents is remarkable.
Insurance companies are for two third called in within the region of location of
the respondents (< 50 kilometers), other services like banking and cleaning
companies are for threequarter or more called in within the region of location of
the participants. For the advertising agencies as well as engineering firms it is
remarkable that only one-third of the respondents are able to use regionally
located agencies. Overall, the conclusion on the basis of this telephone enquiry
seems to be that the regional orientation of firms looking for partners becomes
less when the strategic importance of the issue/matter in question is increasing.

In chapter 9 a number of overall conclusions are drawn, looking back at the
results described in the previous chapters. The main conclusions can be
summarised as follows:

The importance of distance in forming industrial networks seems to be
inversely proportional to the financial and strategic importance of the
product or component involved.
The importance of the forming of regional complexes, as well as the
importance of proximity of differentiated industrial activity as a stimulus or
even as necessary condition for the development of industrial cooperati-
on networks can be put strongly into perspective.
There is evidence that amongst industrial entrepreneurs and managers
there do exist clear ideas about certain differentiated characterising
elements of other entrepreneurs or managers located in their own region,
which bias their opinions and their decisionmaking behavior concerning
partner selection consciously, if not unconsciously.
The role of government institutions in developing and stimulating industri-
al networks could be enlarged.
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BIJLAGE I: Schriftelijke enquête toeleveranciers 1990

Enquête Toeleveranciers

Topics:

I Algemene informatie over het bedrijf
II Toelevering
III Aanpassingen en problemen

Ingevuld door:

Naam geënquêteerde : ............................................................................
Titel : ............................................................................

Naam + Vestigingsplaats van het bedrijf

Naam bedrijf : ............................................................................
Adres : ............................................................................
Postcode + Plaats : ............................................................................
Land : ............................................................................
Telefoon : ............................................................................
Telefax : ............................................................................

A.U.B. DE VRAGENLIJST RETOURNEREN
VOOR DE 15e NOVEMBER

Dank u!
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BLOK I Algemene informatie over het bedrijf

1. Aantal medewerkers? .................................

2. Welke produkten produceert u en/of welke bewerkingen voert u uit?

OMSCHRIJVING

produkten: bewerkingen:
........................................ .........................................
........................................ .........................................

diensten (services):
........................................
........................................

3. Hoeveel bedroeg de jaaromzet van uw bedrijf in 1990? ..................

4. Wat was het aandeel van de toelevering in de jaaromzet in 1990? .................%

5. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen toelevering die dient om een plotselinge
toename van de vraag bij de uitbesteder op te kunnen vangen (capaciteits-toelevering) en
toelevering die een permanent karakter heeft (structurele toelevering).
Zou u voor uw bedrijf de verhouding tussen beide soorten toelevering aan kunnen geven?

capaciteits- toelevering : ..............................%
structurele toelevering : ..............................%

6. Daarnaast wordt het onderscheid gehanteerd tussen standaard toeleveranties waarbij
specificaties van te voren vastgelegd worden door de uitbesteder en specialistische
toeleveranties waarbij in nauw overleg met de uitbesteder wordt gewerkt.

capaciteits- toelevering : ..............................% standaard
: ..............................% specialistisch

structurele uitbesteding : ..............................% standaard
: ..............................% specialistisch

7. Aan hoeveel uitbesteders heeft u in 1990 produkten geleverd?

: ..............................

8. Graag voor de drie grootste (=groot deel van de omzet) uitbesteders de volgende feiten en
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cijfers invullen.

a. 1. Naam Bedrijf .........................................................................................
Plaats .........................................................................................

Land .........................................................................................
2. Naam Bedrijf .........................................................................................

Plaats .........................................................................................
Land .........................................................................................

3. Naam Bedrijf .........................................................................................
Plaats .........................................................................................
Land .........................................................................................

b. Percentage van de toeleverings-jaaromzet in 1990?

1. ..........................%
2. ..........................%
3. ..........................%

c. Wat was de waarde van de toeleveranties aan deze uitbesteders in 1990 (in guldens) in
1990?

1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................

9. a. Levert u direct aan uitbesteders in het buitenland?

0 ja 0 nee

b. Zo ja, hoeveel procent van de totale omzet van toeleveranties over 1990 bestond uit
directe export?

...........................%

c. Wat zijn de vijf belangrijkste landen gerekend naar percentage van de totale omzet over
1990? (invullen in volgorde van belangrijkheid)

Landen: 1. ............................
2. ............................
3. ............................
4. ............................
5. ............................

Z.O.Z.
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BLOK II Toelevering

10. Wilt u de volgende vragen beantwoorden met betrekking tot uw relatie met de uitbesteder
genaamd............................................., gevestigd in ............................................................

a. Waarde van de leveringen in 1990 :........................................................
b. Hoe ligt de procentuele verhouding tussen specialistische en standaard

toeleveranties? (Als in vraag 6.)

specialistisch :.................................%
standaard: :.................................%

c. Indien de toelevering een structureel karakter heeft hoe hoog is dan de
leveringsfrequentie?

:........maal per week
:........maal per maand
:........maal per jaar

d. Wat is de gemiddelde seriegrootte van het geleverde produkt?

:........stuks

e. Hoe vaak heeft u telefonisch kontakt met de uitbesteder in de:

ontwerpfase :........maal per...............
produktiefase :........maal per...............

f. Hoe vaak heeft u persoonlijk kontakt met de uitbesteder in de:

ontwerpfase :........maal per...............
produktiefase :........maal per...............

g. Detacheert u wel eens eigen personeel bij de uitbesteder? 0 ja
0 nee

h. Detacheert de uitbesteder wel eens eigen personeel bij u? 0 ja
0 nee

i. Hoe wordt het produkt vervoerd?

0 vrachtwagen
0 boot
0 vliegtuig
0 trein
0 anders, nl.........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Z.O.Z.

j. Wie heeft de verantwoordelijkheid voor het vervoer?
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0 Uw bedrijf
0 De uitbesteder
0 Uw bedrijf schakelt expeditiebedrijf in
0 De uitbesteder schakelt expeditie bedrijf in
0 Anders, namelijk ...............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

BLOK III Aanpassingen en problemen

11. Zijn er sinds 1980 door uw bedrijf veranderingen/aanpassingen doorgevoerd in de volgende
zin (meerdere antwoorden mogelijk).

I. 0 Verplaatsing van het totale bedrijf van........................................
naar........................................

II. 0 Verwerving van extra produktieruimte elders, nl. te............................................
III. 0 Verwerving van extra opslagruimte elders, nl. te.........................................
IV. 0 Uitbreiding van bedrijfsruimte op huidige plaats
V. 0 Uitbreiding eigen transportcapaciteit
VI. 0 Uitbesteding transport aan transportbedrijf
VII. 0 andere, nl...............................................................................................

12. Kunt u per verandering/aanpassing kort de reden daarvoor aangeven?

I..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
II.........................................................................................................................
...........................................................................................................................
III.........................................................................................................................
...........................................................................................................................
IV........................................................................................................................
...........................................................................................................................
V.........................................................................................................................
...........................................................................................................................
VI........................................................................................................................
...........................................................................................................................
VII.......................................................................................................................
...........................................................................................................................

Vraag 13. en 14. alleen beantwoorden indien u een of meerdere van de mogelijkhe-
den I. tot en met III. hebt aangekruisd in vraag 11.

Z.O.Z.

13. a. Hebt u andere vestigingsplaatsen overwogen
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0 nee.
0 ja, namelijk:

1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

b. Welke argumenten gaven de doorslag voor de huidige keuze voor de nieuwe
vestiging?

1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

14. Welk(e) argument(en) ga(f)(ven) de doorslag bij het afwijzen van de alternatieven gegeven
bij vraag 13a.

1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

15. Hebt u konkrete plannen voor in vraag 11. genoemde veranderingen/aanpassingen in de
nabije toekomst.

0 nee
0 ja, namelijk:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

16. Welke van de onderstaande mogelijkheden vormen voor u als toeleverancier een knelpunt?

A.0 Prijsstelling
B.0 Levertijd
C.0 Aard van kontakt met uitbesteder
D.0 Personeel
E.0 Kwaliteitsbewaking
F.0 Vervoer/transport/verpakking
G.0 Planning produktie
H.0 Acquisitie van nieuwe uitbesteders in binnen en/of buitenland
I.0 Afhankelijkheid van één/enkele grote uitbesteder(s)
J.0 Export
K.0 Andere, namelijk:
...........................................................................................................................
Toelichting bij de aangekruiste knelpunten:
...........................................................................................................................

DANK U VOOR UW MEDEWERKING!
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Bijlage II: Gestructureerd interview met de directies van de vijf uitbeste-
ders

Interview Directie Uitbesteder

Topics:

I. Strategisch Plan
II. Uitbesteding
III. Toelevering

Ingevuld door:

Naam geënquêteerde :
Titel/Funktie :

Naam + Vestigingsplaats van het bedrijf:

Naam bedrijf :
Adres :
Postcode + Plaats :
Telefoon :
Telefax :

BLOK I Strategisch plan

In de tachtiger jaren is onder druk van de toenemende concurrentie en het toene-
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mende belang van de internationale markten een trend ingezet waarbij het aantal
activiteiten van bedrijven veelal teruggebracht werden tot een beperkt aantal (soms
nieuw te definiëren) kernactiviteiten en waarbij tegelijkertijd de verticale integratie-
trend uit de jaren 70 werd verlaten om te kiezen voor toeleveranciers. Efficiency,
kwaliteit en flexibiliteit waren hier de toverwoorden.

1. Wat zijn de kernaandachtspunten van het strategisch plan voor uw bedrijf voor de
komende jaren (+/- 5 jaar)?

1b. Ziet u hierin belangrijke verschuivingen optreden in vergelijking met de afgelopen jaren?

BLOK II Uitbesteding

2. Kunt u beargumenteerd aangeven op welke wijze -in uw toekomstvisie- de rol van
toelevering en uitbesteding zich zal ontwikkelen voor uw bedrijf?

:

3. Welke criteria speelden de afgelopen 10 jaar in de ’make or buy’-beslissing een doorslag-
gevende rol ten gunste van de ’buy’-beslissing?

:

Welke criteria zullen naar uw mening de komende 5 jaar in de ’make or buy’- beslissing
doorslaggevend zijn voor de ’buy’-beslissing?

:

3b. Zal er in de nabije toekomst meer nadruk komen op samenwerking en versteviging van de
banden met main-suppliers , bijvoorbeeld in de vorm van co-makership? Kunt u hiervan
een aantal voorbeelden geven?

:

4. Wat zijn volgens u de belangrijkste voor- en nadelen van uitbesteding ?

voordelen nadelen

: :

Ziet u in de toekomst oplossingen voor de genoemde nadelen?
:

BLOK III Toelevering

5. Welke selectiecriteria speelden de afgelopen 10 jaar een belangrijke rol bij de selectie
van toeleveranciers? Treden hierin de komende jaren mogelijk verschuivingen op?

:
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Is een beperking van het aantal toeleveranciers momenteel aan de orde?

:

6. Welke rol speelt de afstand tussen toeleverancier en uitbesteder bij de selectie van
toeleveranciers? Is de betekenis van afstand verschillend tussen de verschillende typen
toeleveranciers (standaard-/specialistische toeleveranciers, jobbers/main-suppliers)?

:

Streeft u eventueel een maximum afstand na tot de toeleverancier? Welke argumenten
spelen hierbij een rol?

:

Hoe groot is de eventuele na te streven afstand met de toeleverancier?

:

7. Kunt u het eens zijn met onderstaande afbeelding?

waarde belang
toegeleverd afstand
produkt toel.-uitb.

+ -

- +

Antwoord/argumentatie

:

BLOK III Vervolg

8. Ziet u een voordeel in regionale complexen van toeleveranciers en uitbesteders? M.a.w.
ziet u graag veel van uw toeleveranciers binnen een straal van 100 km van uw eigen
vestiging? Welke argumenten spelen hierbij een rol?

:

Kunt u voorbeelden hiervan noemen die u kent?
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:

9. Tenslotte:

Welke vorm van toelevering zal in de nabije toekomst -de komende 5 jaar- voor uw bedrijf
gaan overheersen, standaard of specialistische toelevering , en welke redenen spelen
hierbij een doorslaggevende rol?

:

10. Welke ruimtelijke gevolgen ziet u hierbij ontstaan, met name ten aanzien van de afstand
toeleverancier-uitbesteder ?

:

DANK U VOOR UW MEDEWERKING!
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Bijlage III: Gestructureerd interview met de directies van de toeleveran-
ciers

Interview Directie Toeleverancier

Topics:

I Aard en inhoud T&U-relatie
II Bedrijfslokatie
III Produktie & logistiek
IV Communicatie
V Eigen Toeleveranciersnetwerk

Ingevuld door:

Naam geënqueteerde :
Funktie :

Naam + Vestigingsplaats van bedrijf:

Naam bedrijf :
Adres :
Postcode + Plaats :
Telefoon :
Telefax :

Blok I Relatie met uitbesteder
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1. Gaat het leggen van T&U-contact altijd uit van de uitbesteder of ook (vaak) van de
toeleverancier? Graag beargumenteren.

antwoord/argumentatie:

2. Welke maatregelen neemt u om een eventuele afhankelijkheid van de uitbesteders te
voorkomen?

antwoord:

3. Ervaart u knelpunten in het contact tussen uitbesteder en toeleverancier? Welke mogelijk-
heden ziet u om deze te verbeteren?

antwoord:

Wat is uw oordeel over het nut van T&U-projecten van KvK’s e.d. (bv. databanken) bij het
leggen van relaties met uitbesteders?

antwoord:

Blok II Bedrijfslokatie

4. Kunt u zich vinden in onderstaand schema waarin een relatie wordt gelegd tussen de soort
van toelevering en de afstand tussen uitbesteder en toeleverancier?

afstand tot
uitbesteder

- structurele toelevering

+ incidentele toelevering

antwoord/argumentatie:

5. Is er een verband tussen de plaats/regio van vestiging van de toeleverancier en de kans op
contacten met de uitbesteder (bv. in het Noorden of Zeeland minder kans op contact)?

antwoord:

Blok III Produktie en logistiek

6. Kunt u in het kort aangeven hoe u de produktie heeft georganiseerd? M.a.w hoe verloopt in
het kort het traject verloopt van het eerste kontakt met de uitbesteder en de uiteindelijke
aflevering van het produkt?
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antwoord:

7. Is uw produktie afgestemd op een hoge mate van flexibiliteit in de leveringen? M.a.w. kunt
u voldoen aan de eisen van just in time, zero defects etc., sinds wanneer is dat het geval
en welke invloed heeft de uitbesteder hierop gehad?

antwoord:

8. Waar worden voorraden opgeslagen en welke invloed heeft de uitbesteder op deze
beslissing?

antwoord:

Blok IV Communicatie met uitbesteder

9. M.b.t. welke facetten van het T&U-contact is datacommunicatie tussen toeleverancier en
uitbesteder van belang? Maakt u reeds gebruik van automatische data-uitwisseling met de
uitbesteder?

antwoord:

10. Als T&U-relaties samengaan met het JIT-systeem, heeft dat een stimulerend effect op de
frequentie van het goederentransport?

antwoord:

Blok V Eigen toeleveringsnetwerk

11. Hoeveel toeleveranciers leveren aan uw bedrijf? Waar zijn ze gevestigd?

antwoord:

12. Welke criteria/eisen hanteert u bij de selectie van toeleveranciers? Wat is daarbij belangrij-
ker: dat uw suppliers dicht bij u zitten of dat u dicht bij uw uitbesteder zit?
Graag beargumenteren.

antwoord/argumentatie:

13. Ziet u een voordeel in regionale complexen van uitbesteders en toeleveranciers? Kunt u
hier voorbeelden van noemen?

antwoord:

Wat kan de overheid doen om het ontstaan van zulke complexen te bevorderen?

antwoord:

DANK U VOOR UW MEDEWERKING!

261



BIJLAGE IV: Gestructureerd interview regionale industriële clusters 1994

Interview

Regionale Industriële Clusters

Bedrijf/Organisatie: ..............................................................................
Contactpersoon: ..............................................................................
Tel.: ..............................................................................
Fax.: ..............................................................................
Datum: ..............................................................................

BLOK I KENMERKEN CLUSTER

Wanneer is het cluster ontstaan?
Wat is de drijfveer achter de samenwerkingt in clusterverband?
Is het cluster rond een centrale opdrachtgever ontstaan? (Zo ja, welk bedrijf en waar is
deze gevestigd?)
Wat is (zijn) de voornaamste doel(en) van het cluster?
Welke intermediaire organisatie(s) zijn betrokken (geweest)?
Welk produkt staat centraal?
Hoeveel bedrijven nemen deel?
Waar zijn de bedrijven gevestigd?
Welke bedrijfstak zijn de deelnemende bedrijven afkomstig?
Wat zijn de specialisaties van de deelnemende bedrijven?
Wat is de looptijd van het samenwerkingsverband?
Wordt de clustering gecontinueerd voor andere opdrachten?

BLOK II FACTOREN M.B.T. SAMENWERKING

Wat zijn de voornaamste voordelen van onderlinge nabije vestiging van de clusterleden?
Wat zijn de voornaamste nadelen van ondelinge nabije vestiging van de clusterleden?
Wat is de rol geweest van de opdrachtgever, overheid of intermediaire organisatie(s) in de
totstandkoming van het cluster?
Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor nauwe samenwerking in een cluster?
Welke negatieve ervaringen kunnen worden gemeld t.a.v. clustering/onderlinge nauwe
samenwerking?
Welke positieve ervaringen kunnen worden gemeld t.a.v. clustering/onderlinge nauwe
samenwerking?
Wat is het belang van bedrijfscultuur/regionale ondernemerscultuur in het slagen van het
samenwerkingsverband?
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Bijlage V: Telefonische enquête regionale oriëntatie 1994

Enquête Regionale Oriëntatie

INTRODUCTIE:

Goedemorgen/ middag u spreekt met Glas van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij zijn bezig met
een onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven, waarin vragen worden gesteld over de
voorkeur voor samenwerking met andere bedrijven. (Dit geldt zowel wat betreft de inschakeling van
services als de technologische en produktiesamenwerking met andere bedrijven.) Het gaat om een
telefonische enquete van 5 a 10 minuten. Bent u bereid hieraan mee te werken?

V1 Naam invullen!
V2 Wat is uw funktie?
V3 Sinds wanneer is uw bedrijf in de huidige plaats gevestigd?
V4 Is uw vestiging een hoofdvestiging of een nevenvestiging?

1 Hoofdvestiging
2 Nevenvestiging

V5 Beginnen met toelichting Deel I, daarna vraag stellen: Op welke afstand (in km’s) van uw
vestiging betrekt u uw kantoorbenodigdheden?
V6 Eventuele Kantoorbenodigdheden 2.
V7 Eventuele Kantoorbenodigdheden 3.
V8 Op welke afstand van uw vestiging betrekt u uw kantinebenodigdheden?
V9 Eventuele Kantinebenodigdheden 2.
V10 Eventuele Kantinebenodigdheden 3.
V11 Op welke afstand van uw vestiging is uw belangrijkste bankfiliaal gevestigd?
V12 Eventueel Bankfiliaal 2.
V13 Eventueel Bankfiliaal 3.

V14 Op welke afstand van uw vestiging is uw verzekeringsagent gevestigd?
V15 Eventuele Verzekeringsagent 2.
V16 Eventuele Verzekeringsagent 3.
V17 Maakt u gebruik van een schoonmaakbedrijf?
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1 Ja
0 Nee (door naar V21)

V18 Op welke afstand van uw vestiging is uw schoonmaakbedrijf gevestigd?
V19 Eventueel Schoonmaakbedrijf 2.
V20 Eventueel Schoonmaakbedrijf 3.
V21 Maakt u gebruik van een reclamebureau?

1 Ja
0 Nee (door naar V25)

V22 Op welke afstand van uw vestiging is uw reclamebureau gevestigd?
V23 Eventueel Reclamebureau 2.
V24 Eventueel Reclamebureau 3.
V25 Maakt u gebruik van een transportonderneming of couriersbedrijf?

1 Ja
0 Nee (door naar V29)

V26 Op welke afstand (in kms van uw vestiging) is deze gevestigd?
V27 Eventuele Transportonderneming 2.
V28 Eventuele Transportonderneming 3.
V29 Maakt u gebruik van een ingenieursbureau?

1 Ja
0 Nee (door naar V33)

V30 Op welke afstand van uw vestiging is dit ingenieursbureau gevestigd?
V31 Eventueel ingenieursbureau 2.
V32 Eventueel ingenieursbureau 3.
V33 Maakt u gebruik van een accountantskantoor?

1 Ja
0 Nee (door naar V35)

V34 Op welke afstand van uw vestiging is dit accountantskantoor gevestigd?
V35 Maakt u gebruik van installatiebedrijven?

1 Ja
0 Nee (door naar V39)

V36 Op welke afstand van uw vestiging is dit installatiebedrijf gevestigd?
V37 Eventueel installatiebedrijf 2.
V38 Eventueel installatiebedrijf 3.
V39 Neemt uw bedrijf deel in een netwerk of cluster met een of meerdere bedrijven op het gebied
van gez. produktontwikkeling, of besteedt u activiteiten uit?

1 Ja, gez. produktontw., structureel (d.nr 48)
2 Ja, structurele uitbesteding (d.nr 48)
3 Ja, incidentele uitbesteding (d.nr 48)
4 Ja, 1 en 2 (d.nr 48)
5 Ja, 1 en 3 (d.nr 48)
6 Ja, 2 en 3 (d.nr 48)
7 Ja, gez. produktontw., incidenteel (d.nr 48)
0 Nee (door naar V40)

V40 Onderneemt u stappen in de richting van gezamenlijke produktontwikkeling met een of
meerdere bedrijven in een netwerk of cluster ofwel in de richting van uitbesteding aan toeleveran-
ciers?

1 Ja, gez. produktontw., (netwerk\cluster)
2 Ja, structurele uitbesteding
3 Ja, incidentele uitbesteding
0 Nee (einde: door naar V84)

V41 Kunt u de drie belangrijkste redenen noemen waarom u samenwerking in een netwerk\cluster
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nastreeft dan wel waarom u uitbesteding nastreeft?
V42 Reden 2.
V43 Reden 3.
V44 Legt u een geografisch afstandcriterium aan bij het nastreven van samenwerking met andere
bedrijven in een netwerk dan wel in verband met uitbesteding aan toeleveranciers?

1 Ja
0 Nee (door naar V66)

V45 Op welke afstand van uw vestiging ziet u uw partners dan wel toeleveranciers het liefst?
1 Zo dichtbij mogelijk
2 Binnen een straal van 10 km
3 Binnen een straal van 50 km
4 Binnen een straal van 100 km
5 Liefst verder dan 100 km verwijderd
0 Weet niet\geen mening

V46 Wat zijn de twee belangrijkste redenen voor uw voorkeur voor deze afstand?
V47 Reden 2. (door naar V66)
V48 Uit hoeveel bedrijven bestaat dit netwerk, dan wel aan hoeveel bedrijven besteedt u uit?
V49 Kunt u de drie belangrijkste redenen noemen waarom u deelneemt in een netwerk dan wel
waarom u uitbesteedt?
V50 Reden 2.
V51 Reden 3.
V52 Op welke afstand van uw vestiging is (zijn) uw netwerkpartner(s) dan wel toeleveranciers
gevestigd?
V53 Afstand partner 2.
V54 Afstand partner 3.
V55 Afstand partner 4.
V56 Afstand partner 5.
V57 Afstand partner 6.
V58 Afstand partner 7.
V59 Afstand partner 8.
V60 Afstand partner 9.
V61 Afstand partner 10.
V62 Legt u een geografisch afstandscriterium aan bij de selectie van mogelijke netwerkpartners

of toeleveranciers?
1 Ja
0 Nee

V63 Op welke afstand van uw vestiging ziet u uw netwerkpartners dan wel toeleveranciers het
liefst?

1 Zo dichtbij mogelijk
2 Binnen een straal van 10 km
3 Binnen een straal van 50 km
4 Binnen een straal van 100 km
5 Liefst verder dan 100 km verwijderd

V64 Wat zijn de twee belangrijkste redenen voor uw voorkeur voor deze afstand?
V65 Reden 2.
V66 Ik noem nu een aantal criteria in verband met samenwerking in een netwerk dan wel
uitbesteding. Kunt u hiervan het belang aangeven?

Te beginnen met wederzijds vertrouwen.
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1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V67 Aanvullende expertises
1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V68 Aansluitende bedrijfscultuur
1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V69 Overeenkomstige regionaal-culturele achtergrond
van gesprekspartner

1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V70 Behoud van onafhankelijkheid
1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V71 Behoud van eigen bedrijfsidentiteit
1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V72 Persoonlijke ’klik’ in contact met partner
1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V73 Geografische afstand tot de ’partner’
1 Van groot belang
2 Van ondergeschikt belang
3 Niet van belang
4 Weet niet\geen mening

V74 Kunt u andere criteria aangeven die volgens u van groot belang zijn in de totstandkoming van
een netwerk met andere bedrijven ofwel met de totstandkoming van uitbestedingsrelaties?

1 Ja
0 Nee (door naar 77)

V75 Eventueel te noemen criterium 1.
V76 Eventueel te noemen criterium 2.
V77 Hebben overheden of andere instanties een rol gespeeld\spelen overheden of andere
instanties een rol in de totstandkoming van de samenwerking in een netwerk ofwel met toeleveran-
ciers?

1 Ja
0 Nee
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V78 Eventuele instantie 1.
V79 Rol eventuele instantie 1.
V80 Eventuele instantie 2.
V81 Rol eventuele instantie 2.
V82 Eventuele instantie 3.
V83 Rol eventuele instantie 3.
V84 Mag ik vragen wat uw leeftijd is?

1 <30
2 30 - 39
3 40 - 49
4 50 - 59
5 >60
6 geen commentaar

V85 Wat is uw regio van herkomst?
V86 Wat is uw hoogst genoten opleiding?
V87 Ik dank u hartelijk voor uw medewerking aan ons onderzoek en de door u geïnvesteerde tijd!!!
99 Volgende bedrijf
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