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Aleid Brouwer 

1 Inleiding

De gemiddelde leeft ijd van bedrijven op de beurs wordt 

steeds jonger. Hiermee wordt de rol van jonge bedrijven 

voor de economie steeds belangrijker (Jovanovic, 2001). 

Het op meer traditionele wijze voortzetten van bedrijven 

lijkt voorbij, waardoor het aantal oudere bedrijven 

absoluut en relatief kleiner wordt. Desalniettemin 

spelen oudere bedrijven een belangrijke rol, vooral in 

de lokale economie. In dit artikel wordt de ruimtelijke 

invalshoek van bedrijfsoverleving belicht. In enkele 

onderzoeken zijn de middellange termijn overlevings-

kansen van bedrijven al onderzocht, zoals Jovanovic 

(1982), die voorspelt dat de overlevingskansen van een 

bedrijf groeien wanneer de leeft ijd en de grootte van 

het bedrijf toenemen. Dit wordt veroorzaakt door een 

toename in effi  ciëntie in het bedrijf naarmate het bedrijf 

ouder en groter wordt. Ook de omgeving van het bedrijf 

heeft  een duidelijke invloed op de overlevingskansen 

(Agarwal, 1997). Dit artikel onderstreept het belang 

van continuering van de bedrijfsvestigingsplaats voor 

bedrijfsoverleving, dat positieve eff ecten heeft  voor de 

lokale economie waarin de bedrijven actief zijn. 

Oudere bedrijven zijn meer ingebed in hun locatie. Dit 

is van belang voor hun prestaties en overleven. Deze 

inbedding heeft  daarnaast specifi eke implicaties voor de 

verplaatsingsdynamiek en ruimtewensen van bedrijven. 

Oude bedrijven zijn naar verhouding vaak op geïso-

leerde locaties gevestigd, in plaats van op collectieve 

bedrijventerreinen. In verband met de ouderdom van 

het bedrijf zijn zulke locaties ook nog vaak in of bij de 

stadscentra gelegen, wat planologische problemen kan 

veroorzaken. Uitplaatsing van zulke bedrijvigheid is een 

actueel beleidsthema, bijvoorbeeld in de Nota Ruimte 

(VROM, 2004). Oude, in hun omgeving verankerde 

bedrijven die willen uitbreiden, krijgen daar in dit beleid 

geen ruimte voor; bedrijfsverplaatsing is dan de enige 

optie. Ingebedde bedrijven beschouwen verplaatsing 

echter synoniem aan discontinuïteit en sociale ontwrich-

ting. Bij gedwongen verplaatsing kunnen deze bedrijven 

hun kracht verliezen (Gijzen en Brouwer, 2006). 

Dit artikel onderzoekt de relatie tussen ruimtelijk inert 

gedrag (dat wil zeggen: minder verplaatsingsgedrag) en 

de leeft ijd van bedrijven. Het bewijs komt uit een tele-

fonische enquête onder oudere bedrijven in Nederland 

en een confrontatie tussen oudere en jongere bedrijven 

op basis van een schrift elijke enquête uit 2003.

In de volgende paragraaf wordt de populatie van oude 

bedrijven in Nederland kort beschreven. De derde 

paragraaf geeft  een introductie in de “populatie ecolo-

gische benadering”, die de theoretische achtergrond 

van dit onderzoek is. In paragraaf vier wordt de analyse 

besproken, gevolgd door enkele conclusies en beleids-

implicaties in de afsluitende paragraaf.

Oude bedrijven in Nederland

‘Oude’ bedrijven’ worden in dit onderzoek gedefi nieerd 

als bedrijven die voor 1851 zijn opgericht en nu nog 

steeds bestaan. Een bedrijf blijft  hetzelfde bedrijf 

wanneer de naam van het bedrijf niet ingrijpend 

veranderd is sinds oprichting én het basisproduct of de 
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SAMENVATTING Met het verstrijken van de tijd raken bedrijven 

ingebed in hun lokale omgeving en investeren daardoor meer in 

lokale ontwikkelingen, een pand en/of netwerkrelaties. De 

gebondenheid aan de locatie wordt ook beïnvloed door de 

vestigingsregio, het type netwerk, innovatief gedrag en de 

eigendomssituatie van het pand. De verwevenheid met de lokale 

omgeving is daardoor bij oudere bedrijven sterker dan bij jongere 

bedrijven. Bij toenemende leeftijd neemt de invloed van de 

omgeving op het bedrijfsfunctioneren toe. Uitplaatsing van 

oudere bedrijven uit vaste locaties, zoals de overheid voorstaat, 

kan tot vermindering van bedrijfsactiviteiten en -prestatie leiden. 
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activiteit gelijk gebleven is. De leeft ijd van be drijven is 

in dit onderzoek gemeten naar het aantal jaren sinds 

oprichting1. De juridische status, locatie of omvang in 

aantallen werknemers van deze oude bedrijven kan wel 

veranderd zijn. Ook veranderingen in management 

of eigendom zijn niet opgenomen in deze defi nitie, 

omdat de bestaansperiode van de hier onderzochte 

bedrijven zo lang is dat dergelijke veranderingen 

onvermijdelijk zijn (zie bijvoorbeeld De Geus, 1997). 

De selectie van oude bedrijven werd gemaakt op basis 

van het oprichtingsjaar waarmee bedrijven zijn inge-

schreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel2. Door de onvolledige registratie van 

bedrijven voor 1900 is het onmogelijk een cohort van 

oude bedrijven te bestuderen. Er zijn alleen nog gege-

vens over bedrijven die nu nog bestaan en daardoor 

kan alleen in retrospectief onderzoek worden gedaan. 

Hierdoor is het niet mogelijk overlevingskansen op de 

lange termijn te geven, maar kan wel worden onder-

zocht welke factoren van belang zijn voor het oud 

worden. Het is belangrijk te onderstrepen dat erg oude 

bedrijven veel langer bestaan dan de actieve deelname 

van één of meerdere ondernemers. Hiermee worden 

de bedrijfseigen karakteristieken meer van belang dan 

de eigenschappen van de (eigenaar)ondernemer.

Getalsmatig is het aantal oude bedrijven in ons land 

niet indrukwekkend: met 0,1% van het aantal bedrijfs-

vestigingen vormt het slechts een klein deel van het 

totale bedrijvenbestand. De oudjes zijn voornamelijk 

actief in de sectoren industrie, bouwnijverheid en 

groothandel, de nu meer ‘traditionele’ bedrijvigheid 

zoals metaalbewerking, boekdrukkerij, import van 

koloniale waren en productie van voedingsmiddelen. 

Deze bedrijven zijn al opgericht voor de industriële 

revolutie en zijn voortgekomen uit ambachten zoals 

de productie van zoetwaren, bier of drank, boekbinde-

rijen en drukkerijen, molens en (edel)smeden. De 

oude bedrijven hebben gemiddeld een hoger aantal 

werknemers en hun aandeel in de werkgelegenheid is 

maar liefst 4%. Het belang van de oude bedrijven voor 

de economie is daarmee evident (Brouwer, 2005).

Inert gedrag van bedrijven

Volgens Carroll (1988) is er geen reden waarom 

bedrijven niet voor altijd zouden bestaan; er is immers 

geen sprake van ‘biologische aft akeling’. Maar volgens 

Van Wissen (2002) kan de overleving van bedrijven 

gezien worden als een ‘survival of the fi ttest’. Bedrijven 

die het best ‘passen’ in de (bedrijfs-)omgeving bestaan 

het langst. De leeft ijd van bedrijven wordt gemeten 

als de tijd tussen geboorte (de oprichting van het 

bedrijf) en heden. In het algemeen benadrukken 

onderzoeken in de “populatie ecologische traditie” 

twee mogelijke eff ecten van het ouder worden: de 

overlevingskansen en de groei- en grootte-eff ecten. 

Hierbij gaat Van Wissen ervan uit dat bedrijven 

leren van hun gedrag in de tijd. Wanneer bedrijven 

ouder worden, en met een biologische metafoor meer 

‘volwassen’ zijn, zullen ze geleerd hebben hoe het 

best op de markt te handelen. Door deze ervaringen 

zijn oudere bedrijven beter uitgerust om te handelen 

dan jonge bedrijven. Ervaring komt immers met het 

verstrijken van de tijd. Oud is in die zienswijze een 

indicatie voor succes. 

3.1 Inertie en overleven
In dit onderzoek wordt de “populatie ecologische 

benadering” gebruikt. Deze benadering analyseert 

marktwerking met behulp van aan de biologie 

ontleende selectieargumenten. Volgens deze theorie 

moeten bedrijven om te overleven betrouwbaar zijn 

en reproduceerbare producten leveren. Deze betrouw-

baarheid en reproduceerbaarheid van bedrijven kan 

alleen op een hoog niveau blijven wanneer het bedrijf 

vaste routines heeft  die ontstaan door inert gedrag. 

Inertie is, behalve een voorwaarde voor overleving, 

ook een consequentie van het selectieproces. Inertie 

is noodzakelijk voor een bedrijf om leveranciers, 

kapitaalverschaff ers en klanten aan zich te binden, 

om de noodzakelijke legitimatie voor het bedrijf te 

creëren. Dat betekent niet dat succesvolle bedrijven 

nooit veranderen. Bedrijven moeten zich op tijd aan 

kunnen passen aan veranderingen in de omgeving, 

maar hebben ook een bepaalde mate van inertie nodig 

om te kunnen blijven bestaan (Brouwer, 2005; Carroll 

et al., 2001). Van Wissen (2002) omschrijft  dit als 

volgt: dynamisch gedrag verhoogt de kans op succes, 

maar ook de kans op falen. Hoe ouder een bedrijf 

wordt, hoe meer het inert gedrag gaat vertonen. 

De legitimiteit van bedrijven is niet alleen van belang 

op individueel niveau, maar ook op populatieniveau. 

Wanneer er in een sector weinig bedrijven in de 

populatie zijn is er nog weinig legitimiteit. Wanneer 

het aantal bedrijven toeneemt, groeit de popula-

tiedichtheid en wordt concurrentie meer bepalend 

voor selectie. Op basis van de modellering van de 

gelijktijdige werking van de tegengestelde krachten 

concurrentie en legitimiteit (niet-lineaire ∩-vormige 

respectievelijk U-vormige eff ecten op geboorte 

en sterft evoeten) is het saldo-eff ect een logistisch 

S-vormig verloop van de dichtheid over de levens-

duur van de populatie (Carroll et al., 2001). Groei 

en afname van bedrijven worden voor een groot deel 

bepaald door de markt. Wanneer het goed gaat met 

de economie zullen er waarschijnlijk meer bedrijven 
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geboren worden en in een stagnerende economie 

zullen meer bedrijven sluiten. De koppeling van 

macro-economie en microgedrag van individuele 

bedrijven is een complex proces. Het gedrag van indi-

viduele bedrijven wordt enerzijds bepaald door de 

markt op macroniveau, anderzijds is het macro niveau 

de uitkomst van het gedrag van veel individuele 

klanten en producenten (Van Wissen, 2002). 

3.1.1 Leeftijd en inertie
In de “populatie ecologische benadering” wordt de  kans 

op opheffi  ng in verband gebracht met de kenmerken 

van het bedrijf, zoals sector, grootte en leeft ijd: de 

‘liability of age’ oft ewel ‘het risico van de leeft ijd’ 

(Schutjens en Wever, 2000; Stinchcombe, 1965). Jonge 

bedrijven hebben een hogere sterft ekans dan oudere 

bedrijven. Dit verband is in veel internationale studies 

aangetoond (onder andere Aldrich en Marsden, 

1988; Hannan et al., 1998). Oudere bedrijven hebben 

in vergelijking met jongere bedrijven langer de 

tijd gehad om adequate routines op te bouwen en 

hebben eerdere selectieprocessen weten te overleven. 

Nieuwe bedrijven moeten deze bedrijfsroutines nog 

opbouwen en vaardigheden, kennis en ervaring nog 

aanleren. Daarom neemt de kans op falen af wanneer 

een bedrijf langere tijd actief is op de markt (Hannan 

en Freeman, 1984; Nelson en Winter, 1982 ). Wanneer 

een bedrijf ouder wordt, is het ook vaak groter. De 

algemene redenering is dat kleinere bedrijven een 

grotere faalkans hebben omdat ze – in tegenstelling 

tot hun grotere tegenhangers – over te weinig vet 

beschikken om gedurende een langere periode krimp 

en/of minder fl orerende marktomstandigheden op te 

kunnen vangen (Brouwer en Van Wissen, 2005).

Samenvattend is de kans op sterft e voor bedrijven 

het grootst wanneer ze jong en/of klein zijn. Dit lijkt 

te suggereren dat leeft ijd de verklarende variabele is 

voor bedrijfssterft e én overleving, maar dat is niet zo. 

Leeft ijd is gerelateerd, zowel aan de capaciteiten van 

het bedrijf als aan de manier waarop het omgaat met 

zijn middelen. Deze veranderen met toenemende 

leeft ijd en zijn een achterliggende verklaring voor 

lange termijn overleving. 

3.2 Ruimtelijke inertie
Aansluitend kan beargumenteerd worden dat oudere 

bedrijven deze leeft ijd bereikt hebben omdat ze 

adequate routines hebben opgebouwd. Deze routines 

zijn moeilijk te veranderen wanneer ze lange tijd 

succesvol geweest zijn voor het bedrijf: dit genereert 

inert gedrag (Hannan and Freeman, 1984). Oudere 

bedrijven hebben vaak een zekerder marktpositie 

door hun toegenomen capaciteiten. De inertie van 

bedrijven wordt mede veroorzaakt door vaste kosten, 

bestaande netwerkrelaties en investeringen in locatie 

en goederen (Ranger-Moore, 1997) en door het vast-

houden aan legitimiteit, verwoord in betrouwbaar-

heid en reputatie (Brouwer, 2005). Daarnaast heeft  

het bedrijf geïnvesteerd in een visuele betrouwbaar-

heid, zoals locatie en bedrijfspand; veranderingen 

daarin kunnen de legitimiteit van een bedrijf onder-

mijnen (Delacroix and Swaminathan, 1991). Op 

basis hiervan wordt in dit onderzoek verwacht dat 

de omgeving waar het bedrijf is gevestigd medebe-

palend is voor het overleven (ouder worden) van 

bedrijven. Naarmate bedrijven lang op een locatie 

zitten, creëren ze banden met lokale leveranciers, 

kapitaalverschaff ers en klanten. Het kost tijd om deze 

banden op te bouwen en het doorbreken hiervan kan 

desastreus zijn. De overheid lijkt echter over het alge-

meen nieuwe bedrijventerreinen te creëren om aan 

de vraag naar nieuwe en geschikte bedrijfs locaties te 

voldoen, zodat de negatieve uitwerking (zoals geluids-

hinder) van een bedrijf op andere ruimtelijke bestem-

mingen geminimaliseerd kan worden (VROM, 2004; 

EZ, 2004). Ingebedde bedrijven, eerder gevestigd in 

hindergevoelige gebieden, zoals een woonwijk of een 

dorpskern, staan onder druk. Dit resulteert in een 

spanningsveld tussen de ruimtebehoeft e op bestaande 

locaties en het aanbod van ruimte vanuit de overheid. 

Bedrijven moeten zodanig gevestigd zijn dat ze geen 

overlast veroorzaken. Bedrijven binnen de bebouwde 

kom moeten zich verplaatsen naar bedrijventerreinen. 

Er is dus geen aandacht voor de verbondenheid van 

bedrijven met de lokale economie en gemeenschap, 

terwijl dat juist bijdraagt aan lange termijn overleven 

(Gijzen en Brouwer, 2006). 

3.2.1 Het ruimtelijke aanpassingsvermogen
Ranger-Moore (1997) meent dat de overlevingskansen 

van een bedrijf gelegen zijn in toenemend inert gedrag 

ten aanzien van hun routines. Oudere bedrijven worden 

minder fl exibel in de manier waarop ze omgaan met 

veranderingen in hun directe omgeving (Brouwer, 

2005). Volgens Vaessen (1993) is de feitelijke locatie van 

alle actoren van invloed op de bedrijfsoverleving. De 

manier waarop bedrijven omgaan met deze ruimtelijke 

omgeving wordt het ruimtelijk aanpassingsvermogen 

genoemd. Het gaat daarbij om processen van aanpas-

sing in de ruimte, zoals het vergroten van het afzetge-

bied of veranderingen in de transportkosten, maar ook 

verplaatsing van (gedeelten van) het bedrijf. Vanuit 

deze invalshoek kan legitimatie een verklaring bieden 

voor een toenemende verbondenheid van bedrijven op 

een bepaalde locatie op de lange termijn (Stam, 2003). 

Hoe meer (institutionele) relaties een bedrijf heeft  met 



leveranciers, klanten en andere instanties in haar eigen 

regio, hoe vanzelfsprekender het is dat het bedrijf daar 

hoort, waardoor de kans op overleving toeneemt. Door 

een toenemende verwevenheid met en legitimiteit op 

de vestigingsplaats, ontstaat een bepaald inert gedrag 

van het bedrijf met de vestigingsplaats. Verplaatsing 

wordt gezien als een onderbreking in de bedrijfsac-

tiviteiten. Peneder (2001) meent dat onomkeerbare 

keuzes uit het verleden de (ruimtelijke) variabiliteit 

van bedrijven verklaren. Een keuze die is gemaakt en 

bevalt, wordt een routine. Routines resulteren in inert 

gedrag. In ruimtelijke termen: een eenmaal gekozen 

locatie wordt niet snel verlaten: een tendens die sterker 

wordt naarmate het bedrijf ouder wordt en langer op 

eenzelfde locatie zit.

Vanuit het voorgaande kan worden aangenomen dat 

oudere bedrijven standvastiger zijn ten aanzien van 

hun vestigingsplaats. Bedrijven zijn aan hun locatie 

gebonden door geformaliseerde relaties en zijn daar-

door minder geneigd die te veranderen (dat neemt 

overigens niet weg dat oudere bedrijven in de begin-

jaren wel aanpassingen aan de locatie kunnen hebben 

gedaan). Een verplaat singsbeslissing is een kost-

bare en risicovolle keuze. Het mogelijke verlies van 

bedrijfskapitaal, dat is vastgelegd in locatie – fabriek, 

apparatuur, personeel en netwerk relaties – speelt 

hierbij een belangrijke rol (Romo en Schwartz, 1995). 

Investeringen die een bedrijf in de eigen omgeving 

heeft  gedaan, zoals in infrastructuur, versterken de 

verwevenheid met de omgeving.

Resultaten

In deze paragraaf worden eerst de resultaten van 

een telefonische enquête onder de oude bedrijven 

vergeleken met bestaand cijfermateriaal over de 

totale bedrijvenpopulatie in Nederland. Aansluitend 

wordt een analyse verricht op data uit een schrift e-

lijke enquête en wordt onderzocht of bedrijven van 

verschillende leeft ijden en met verschillende karakte-

ristieken ook verschil in locatiegedrag vertonen.

4.1 Beschrijvende resultaten oude bedrijven
In de telefonische enquête werden aan de managers 

van 267 oude bedrijven diverse vragen voorgelegd. 

Enkele resultaten zijn te zien in tabel 1. In Nederland 

verplaatst gemiddeld 60 – 65% van de bedrijven zich 

ten minste een keer (Pellenbarg en Van Steen, 2003). 

Slechts 45,2% van de oude bedrijven is ooit verplaatst; 

oude bedrijven verhuizen minder. Oude bedrijven 

hebben daarnaast gemiddeld meer werknemers. Net 

iets meer dan de helft  van de ondervraagde oude 

bedrijven heeft  ruimtelijke aanpassingen gedaan aan 

de huidige vestigingsplaats. Het blijkt dat 56,1% van 

de nooit verplaatste bedrijven aanpassingen heeft  

gedaan versus 53,6% van de verplaatste bedrijven. De 

lage verplaatsingscijfers van oude bedrijven kunnen 

in eerste instantie verklaard worden door de oprich  -

tingsdatum. Uit onderzoek (Pellenbarg en Van Steen, 

2003) blijkt dat de meeste bedrijven verhuizen in hun 

eerste 20 levensjaren. Toen deze oude bedrijven jong 

waren in de 18e en 19e eeuw, was de ‘action-space’ van 

mensen en bedrijven kleiner en daardoor de gehele 

mobiliteit minder. Verplaatsing was een zeldzaam-

heid. Dit kan de lagere mobiliteit van deze bedrijven 

over hun gehele bestaansperiode verklaren.

Tabel 1: Resulaten telefonische enquête

Aantal voltijds werknemers % oude bedrijven % alle bedrijven1 

1 tot 9 45,9 91,2

10 tot 99 43,6 8,2

100 of meer 10,5 0,6

Bedrijfsverplaatsing % oude bedrijven

Onbekend 1,9

Nooit verplaatst 52,9

Verplaatst 45,2

Sectorverdeling % oude bedrijven % alle bedrijven2 

Industrie  40,1 9,7

Bouwnijverheid 29,2 11,9

Groothandel 17,9 20,6

Financiële instellingen 4,7 32,4

Transport 3,9 10,9

Overige diensten 3,5 14,4

Zakelijke diensten 0,8 0,1

Uitbreiding op de huidige % oude bedrijven

vestigingsplaats

Ja 56,4

Nee 43,7

1   Bron: Brouwer en Henrich (2001). Opmerking: de percentages voor de 

totale populatie van bedrijven in Nederland zijn gebaseerd op alle 

bedrijven in Nederland met geen tot 250 werknemers. Bedrijven met 

meer dan 250 werknemers zijn niet overweging genomen. 

2   Bron: Kamers van Koophandel (2004) Percentages van bedrijven in 

overeenkomende sectoren waarbij de primaire sector, de detailhandel 

en de horecasector niet zijn meegenomen. De hier gegeven sectoren 

tellen op tot 100%.

In de schrift elijke enquête (die is ingevuld door 37 

oude bedrijven; opgericht voor 1851, en door 144 

jongere bedrijven; opgericht na 1850) werd ook inge-

gaan op een aantal bedrijfsspecifi eke (ruimtelijke) 

situaties. Er blijken duidelijke verschillen tussen oude 

en jongere bedrijven. De meest in het oog springende 

resultaten worden gegeven in tabel 2 (zie pag. 320). 

j u n i  2 0 0 6 MAB 319
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Een interessant resultaat in verband met het huidige 

overheidsbeleid is het soort locatie waar oudere 

bedrijven zijn gevestigd: dit zijn vaker binnenstede-

lijke locaties (waar de kans op overlast groter is).
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Tabel 2: Belangrijkste resultaten schriftelijke enquête

Oordeel vestiging  Alle  Oude  Jongere 

(cijfer van 1-10) res pondenten bedrijven bedrijven

Locatie 7,7 7,4 7,8

Bereikbaarheid  7,4 7,0 7,5

Soort locatie   

Binnenstad  11,2% 16,7% 4,2%

Rand binnenstad 17,9% 41,7% 11,9%

Woonwijk 7,8% 8,3% 7,7%

Kantorenterrein 3,9% 2,8% 4,2%

Overslagpunt 6,7% 2,8% 7,7%

Bedrijventerrein voor zware industrie 6,7% 2,8% 7,7%

Bedrijventerrein voor industrie 40,2% 25,0% 44,1%

Buitengebied  5,6% 0,0% 12,5%

Eigendomssituatie pand   

Eigendom 50,8% 72,2% 45,5%

Huur 45,3% 25,0% 1,4%

Lease 1,1% 2,8% 50,3%

Ruimtelijke aanpassing   

Wel  55,3% 69,4% 48,3%

Niet  44,7% 30,6% 51,7%

Netwerk van marktrelaties   

Lokaal 6,1% 8,3% 5,6%

Regionaal 34,1% 25,0% 36,6%

Nationaal 26,8% 25,0% 27,5%

Internationaal 32,4% 41,7% 30,3%

Grootteverdeling   

2-9 werknemers 15,6% 33,3% 11,2%

10-25 werknemers 44,7% 25,0% 49,7%

26-50 werknemer 18,4% 8,3% 21,0%

51-100 werknemers 9,5% 11,1% 9,1%

101 + werknemers 11,7% 22,2% 9,1%

Verplaatsing   

Wel eens verplaatst 69,3% 61,1% 71,3%

Nog op eerste vestigingslocatie 30,7% 38,9% 28,7%

Redenen verplaatsing   

Aan / afvoer goederen 11,3% 9,1% 11,8%

Arbeidsmarkt 4,0% 4,5% 3,9%

Ruimte om uit te breiden 73,0% 68,2% 73,5%

Ligging in de markt  10,5% 4,5% 11,8%

Afstand bedrijfsverplaatsingen   

Binnen oorspronkelijke regio 76,0% 77,0% 75,4%

Lange afstand 24,0% 23,0% 24,5%

Innovatief gedrag   

Ja 49,2% 63,9% 54,5%

Nee 50,8% 36,1% 45,5%

4.2 Oude versus jongere bedrijven 
Een verklaring voor ruimtelijk inert gedrag kan 

gevonden worden wanneer bedrijfskarakteristieken 

tussen oude en jongere bedrijven vergeleken worden. 

De ruimtelijke inertie van oude bedrijven die ontstaat 

door verwevenheid met een locatie wordt hier getest 

met een logit-model3. In het model is de verplaat-

singsgeschiedenis (tenminste 1 x verplaatst) de te 

verklaren variabele. Deze wordt gedefi nieerd door de 

waarschijnlijkheid tot verplaatsing door een set van 

verklarende variabelen. De kans op verplaatsing is 

F (xi, β) waar F(.) = exp(.) / [1+exp(.)], en β is de vector 

van de coëffi  ciënten (Greene, 2003). De verklarende 

variabelen zijn allemaal gehergroepeerd in ordinale 

variabelen4; leeft ijd in jaren sinds oprichting; grootte in 

aantallen werknemers; netwerk van relaties; innovatie; 

de regio waar het bedrijf zit; eigendom pand (huur, lease 

of eigendom); en aanpassingen aan pand of terrein. In 

tabel 3 (zie pag. 321) is de eerst genoemde groep de 

referentiegroep, die de meeste bedrijfsverplaatsingen 

heeft . De referentiegroepen zijn gekozen op basis 

van kruistabellen uit de gevonden resultaten in de 

schrift e lijke enquête. De B-waarde geeft  de kans weer 

dat de getoetste variabele zich gelijk gedraagt als de 

referentie groep; de referentiegroep heeft  daarom geen 

B-waarde.

Tabel 3 geeft  de resultaten van de analyse. De theorie 

suggereert dat ruimtelijke inertie zal toenemen als de 

leeft ijd toeneemt. De kans op verplaatsing zal daarom 

kleiner zijn wanneer het bedrijf ouder is, aangezien 

hier het verhuisgedrag van bedrijven in het verleden 

wordt getest. De eerste 5 jaren worden gezien als de 

incubatorperiode voor bedrijven waarin bedrijven 

focussen op overleving en daarom waarschijnlijk niet 

verhuizen (Stam, 2003). De resultaten voor de para-

meter leeft ijd laten zien dat oudere bedrijven minder 

verhuisbewegingen hebben gehad, net als de jongste 

leeft ijdsgroep. Deze laatste groep heeft  een signifi cant 

lage mobiliteit. De oudste leeft ijdsgroep heeft  gemid-

deld meer verhuisbewegingen gehad in het verleden, 

wat afwijkt van onze verwachtingen, hoewel het 

resultaat niet signifi cant is. Gezien de kleine respons 

in deze oudste leeft ijdsgroep is deze misschien niet 

representatief voor die leeft ijdscategorie. Het bewijs 

voor de tussenliggende leeft ijdsgroepen, hoewel 

bescheiden, komt overeen met de verwachtingen, in 

zoverre dat de relatie niet lineair is, maar aangeeft  dat 

oudere bedrijven in het algemeen minder verhuis-

bewegingen hebben gehad in het verleden. Ook het 

hogere percentage verplaatsingen over korte afstand 

voor oudere bedrijven onderschrijft  de toenemende 

verwevenheid van oudere bedrijven met hun locatie. 



Uit tabel 2 blijkt ook dat de gehechtheid van oudere 

bedrijven aan hun locatie niet direct voortkomt uit 

tevredenheid met de locatie, maar eerder uit een 

padafh ankelijke verankering door de tijd.

Wat betreft  de relatie tussen bedrijfsgrootte en verhuis-

gedrag, suggereert de literatuur dat kleinere bedrijven 

meer verplaatsen (Pellenbarg en Van Steen, 2003). De 

geschatte resultaten laten het tegenovergestelde zien. 

De categorieën bedrijven met 6-10 en 11-25 werk-

nemers hebben veel kans op verplaatsingen. Grotere 
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Tabel 3: Resultaten logit-model

alle observaties B t-waarde0

Constante 2,564  

Leeftijd (in jaren) 

6-10 jaar

0-5 jaar -2,846 2,70 ***

11-25 jaar -1,427 1,47 *

26-50 jaar -0,910 0,92

51-100 jaar -0,942 0,93

101-200 jaar -1,435 1,98 *

201 + jaar  0,304 0,26

Grootte (in aantallen voltijds werknemers)

1-5 werknemers 

6-9 werknemers  1,708 2,70 ***

10-25 werknemers   1,000 1,40*

26-50 werknemers -0,016 0,02

51 werknemers of meer  0,933 1,19

Netwerk (van relaties)

Internationaal

Nationaal  0,452 0,89

Regionaal  0,916 1,73 *

Lokaal -1,333 1,50 *

Innovatie

Nee

Ja -0,567 1,34 *

Regio

West Nederland

Zuid Nederland -0,407 0,72

Oost Nederland -0,877 1,62 *

Noord Nederland -0,846 1,20

Eigendom pand

Huur / lease

Koop / eigendom -1,558 3,45 ***

Aanpassingen

Nee

Ja -0,449 0,99

0 : *  = signifi cant op het 10 % niveau,  ** = signifi cant op het 5% niveau,

 *** = signifi cant op het 1%  niveau.  N : 179. Overall percentage: 74,6%

bedrijven hebben een signifi cant hogere waarschijn-

lijkheid tot meer verhuisgedrag. Dit betekent dat 

ruimtelijke inertie niet toeneemt met de grootte van 

het bedrijf. Bedrijfsgrootte heeft  geen directe invloed 

op verhuisgedrag. Wel kan beargumenteerd worden 

dat bedrijven juist door ruimtebehoeft e verhuizen 

(Hoogstra en Van Dijk, 2004). Groeiende bedrijven 

kunnen in het verleden verhuisd zijn om ruimte te 

creëren. Dit kan de hogere mobiliteit van grotere 

bedrijven verklaren; uit tabel 2 blijkt dat juist ruimte 

om uit te breiden de voornaamste verplaatsingsreden 

is.

Verwacht werd dat bedrijven met een groter (inter-

nationaal) netwerk van marktrelaties meer kans 

hebben op verplaatsingen. De geschatte resul-

taten geven echter een tweeledig beeld. Duidelijk 

is dat bedrijven die aangeven in een lokaal netwerk 

participeren, signifi cant minder verhuisd zijn dan 

bedrijven in een internationaal netwerk. Echter, 

voor bedrijven die in een regionaal netwerk partici-

peren, is de waarschijnlijkheid tot verplaatsing hoger 

dan voor bedrijven met een internationaal netwerk. 

Oude bedrijven (tabel 2) participeren meer in grotere 

netwerken en verplaatsen minder; dit komt overeen 

met de theorie. 

De resultaten voor de variabele innovatie zijn twee-

zij dig. De verhuiskans van bedrijven die aangeven 

innovaties te hebben doorgevoerd (zowel product 

als procesinnovatie), is  lager dan die van bedrijven 

die geen vernieuwing hebben doorgevoerd. De 

innovatieve bedrijven zijn meer ruimtelijk inert. De 

literatuur is dubbelzinnig over deze relatie. Aan de 

ene kant wordt beargumenteerd dat innovatie het 

resultaat is van ‘gelokaliseerd leren’ van bedrijven 

in clusters; anderen beweren het tegenovergestelde 

(Malmberg, 1997). De resultaten lijken aan te geven 

dat standvastigheid van locatie aanleiding geeft  tot 

innovatief gedrag. 

Voor de controlevariabelen geeft  regio aan dat verhuis-

gedrag het meest voorkomt in de regio West-Nederland. 

Dus: bedrijven die nu in de regio West-Nederland 

gevestigd zijn, zijn in het verleden meer verplaatst. 

Omdat de regio West-Nederland de randstad omvat 

en een zeer dynamisch gebied is, is het hoge verhuis-

gedrag in en/of naar deze regio niet onverwacht.

De geschatte resultaten voor de variabele eigendom 

pand geven de verwachte resultaten. Bedrijven die 

een pand (en terrein) huren of leasen hebben signi-

fi cant meer verplaatsingen gehad dan bedrijven die 

een pand (met terrein) in eigendom hebben. Het 

bedrijfspand is een investering en verklaart daarmee 

de ruimtelijke inertie.

De variabele aanpassingen, zoals uitbreiding van 



het huidige pand of terrein, geeft  geen overtuigende 

resultaten (zie ook paragraaf 2). Bedrijven die hun 

huidige locatie hebben aangepast lijken minder 

verhuis gedrag te vertonen dan bedrijven die dan niet 

gedaan hebben. Het ligt in de lijn der verwachting dat 

een bedrijf minder geneigd is te verplaatsen wanneer 

er additionele investeringen zijn gedaan aan het pand. 

Bedrijven die zich meer gebonden voelen zijn eerder 

geneigd kosten op de huidige plek te maken om daar 

te kunnen blijven dan te zoeken naar een andere, 

eventuele goedkopere, locatie.

Wanneer de bovenstaande resultaten vergeleken 

worden met de resultaten uit tabel 2 (in kruis-

tabellen), blijkt dat van de innovatieve bedrijven 

58% nooit verplaatst is. Innovatieve bedrijven doen 

het naar eigen zeggen gemiddeld beter dan hun 

branchegenoten (52% innovatieve bedrijven meent 

het beter te doen dan de concurrentie tegen 38% 

van de niet innoverende bedrijven). Wanneer men 

verplaatsing kruist met gemiddelde branchesituatie 

zijn de resultaten ongeveer gelijk. In beide gevallen 

geeft  de helft  van de bedrijven aan het beter te doen 

dan de concurrentie. Uit de combinatie van deze data 

met de uitkomst van de logit blijkt dat ingebedde 

bedrijven meer innoveren en daarom gemiddeld beter 

presteren dan hun concurrenten. De mate van inbed-

ding neemt toe naarmate bedrijven ouder worden.

Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat oudere bedrijven minder 

verhuisgedrag vertonen dan jongere bedrijven en 

meer ingebed zijn. Ruimtelijke inertie neemt toe 

naarmate een bedrijf ouder is. De leeft ijdsafh ankelijke 

ruimtelijke inertie - hoewel bescheiden - is bewezen, 

voor de verschillende karakteristieken en leeft ijds-

verschillen. De resultaten geven een indirecte relatie 

tussen leeft ijd en verschillende karakteristieken en 

ruimtelijke inertie, voornamelijk veroorzaakt door 

‘rent displacement’. Inbedding betekent meer kans op 

innovatie en daardoor een gemiddeld betere prestatie 

van bedrijven. Oude bedrijven willen op hun locatie 

blijven om inkomensverlies te vermijden. Het relatief 

meer investeren in locatie, pand, apparatuur en perso-

neel, maar ook in langdurige netwerkrelaties, beves-

tigt de gebondenheid aan de locatie. Samenvattend: 

oude bedrijven zijn voor het overgrote deel bedrijven 

die al vele decennia op hun huidige locatie zijn geves-

tigd. Van daaruit, via eveneens zeer standvastige 

afnemers- en toeleveringsnetwerken, zijn ze sterk 

geworteld in de lokale/regionale economie. 

Het huidige Nederlandse ruimtelijk beleid streeft  naar 

concentratie van bedrijvigheid op specifi ek daarvoor 

aangewezen locaties (bedrijfsterreinen). Dit onder-

zoek geeft  echter aan dat verplaatsing van bedrijven 

niet altijd een positief resultaat kan garanderen voor 

de desbetreff ende bedrijven – vooral wanneer deze 

bedrijven al langere tijd op deze locatie gevestigd zijn. 

Het is daarom van belang de impact van dergelijke 

acties te overwegen bij het maken van economisch 

ruimtelijk beleid. Het Nederlandse locatiebeleid waar-

deert vestigingslocaties te eenduidig vanuit een nega-

tieve invalshoek en doet daarmee onvoldoende recht 

aan de vaak sterke sociaal-economische functie voor 

én de binding van bedrijven met hun directe omge-

ving. In de ruimtelijk-economische nota ‘Pieken in de 

Delta’ (EZ, 2004) zijn de thema’s ‘bedrijf en omgeving’ 

en ‘bedrijf en regio’ nadrukkelijk aanwezig, maar is 

geen plaats geboden aan het fenomeen ruimtelijke 

binding. Dit impliceert dat kansen worden gemist 

voor de versterking van de regionaal-economische 

ontwikkeling en dynamiek van een regio. ■
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Noten
1   Het meten van de leeftijd van een bedrijf in jaren kan tot gevolg 

hebben dat men voorbij gaat aan de fase van ontwikkeling waar het 

bedrijf in zit. De beschrijving van ontwikkelingsfasen wordt het denken 

in cycli genoemd; zoals de productlevenscyclus. Hoewel interessant, is 

dit denken in cycli minder bruikbaar voor het defi niëren van ‘oud’ in 

een bedrijvencontext. Van Geenhuizen (1993) toont aan dat sommige 

bedrijven in de praktijk met meerdere productstadia tegelijk bezig zijn, 

andere bedrijven permanent in één stadium zitten en dat sommige 

bedrijven anticyclische productie hebben. 

2   De geselecteerde bedrijven komen uit het handelsregister van de 

Kamers van Koophandel. De registratie van oprichtingsjaar van 

bedrijven in het handelsregister kan veranderen bij fusies en over-

names. ‘Oude bedrijven’ die dergelijke veranderingen in het handels-

register hebben ondergaan (en nu staan ingeschreven met een 

oprichtingsjaar na 1850) zijn niet meegenomen in de selectie. Ook de 

primaire sector, de detailhandel en de horecasector zijn niet meege-

nomen in de selectie.

3   Het aantal observaties is N=179, wat een beperkt sample is voor een 

multivariate analyse, maar wanneer men de regel hanteert dat er 

tenminste 25 observaties nodig zijn voor elke afhankelijke variabele, 

zijn 179 observaties net voldoende.

4   De meeste variabelen hebben slechts enkele missende observaties. 

Deze missende observaties zijn opgenomen in de referentiegroepen. 

In eerdere versies van het model werden de missende observaties 

expliciet meegenomen, maar de resultaten zijn nagenoeg identiek. Ook 

is in eerdere versies sector getest. Dit bleek geen invloed te hebben en 

is daarom in deze versie niet meegenomen.
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