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Dit	  rapport	  is	  geschreven	  als	  onderdeel	  van	  de	  cursus	  Economische	  Geografie	  II:	  Bedrijf	  
&	  Regio,	  onderdeel	  van	  het	  curriculum	  van	  de	  bachelor	  opleiding	  Sociale	  Geografie	  en	  
Planologie	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  	  
Naast	  de	  bedrijfsklasse	  die	  centraal	  staat	  in	  dit	  onderzoek,	  hebben	  andere	  studenten	  een	  
soortgelijk	  onderzoek	  uitgevoerd	  voor	  andere	  sectoren	  in	  dezelfde	  stadsregio.	  
	  
Gezien	  de	  oorsprong	  van	  dit	  rapport	  dient	  opgemerkt	  te	  worden	  dat	  het	  rapport	  
geenszins	  volledig	  is,	  en	  niet	  als	  wetenschappelijke	  bron	  voor	  ander	  onderzoek	  
aangewend	  zou	  moeten	  worden.	  	  
	  
Van	  enige	  vorm	  van	  publicatie	  van	  dit	  rapport	  kan	  geen	  spraken	  zijn	  zonder	  schriftelijke	  
toestemming	  van	  de	  auteurs.	  
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Uittreksel	  
Dit	  rapport	  onderzoekt	  aan	  de	  hand	  van	  een	  literatuurstudie,	  berekend	  kaartmateriaal	  
en	  empirisch	  onderzoek	  of	  er	  sprake	  is	  van	  clustering	  van	  ICT	  Consultancy	  bedrijven	  in	  
de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  Hoewel	  de	  literatuurstudie	  en	  het	  kaartmateriaal	  nog	  wel	  
vermoedens	  van	  clustervorming	  voeden,	  komt	  in	  het	  empirisch	  onderzoek	  duidelijk	  
naar	  voren	  dat	  de	  locatie	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  voor	  geen	  van	  de	  onderzochte	  
bedrijven	  voort	  komt	  uit	  redenen	  die	  geassocieerd	  kunnen	  worden	  met	  
clustervoordelen.	  Samenwerkingsverbanden	  spelen	  zich	  op	  nationale,	  soms	  
internationaal	  schaal	  af,	  en	  ook	  wat	  betreft	  afnemers	  is	  er	  geen	  duidelijke	  geografisch	  
regionale	  restrictie	  te	  vinden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Voorwoord	  
Onderdeel	  van	  dit	  rapport	  is	  een	  empirisch	  onderzoek	  door	  middel	  van	  interviews	  en	  
digitale	  vragenlijsten	  waaraan	  diverse	  bedrijven	  hebben	  meegewerkt.	  De	  medewerking	  
van	  deze	  bedrijven	  is	  van	  essentieel	  belang	  geweest	  voor	  de	  totstandkoming	  van	  dit	  
rapport.	  De	  informatie	  die	  deze	  bedrijven	  verschaft	  hebben	  is	  vertrouwelijk,	  een	  aantal	  
van	  hen	  heeft	  ermee	  ingestemd	  om	  met	  naam	  genoemd	  te	  worden	  in	  dit	  rapport.	  Wij	  
danken	  alle	  bedrijven	  juist	  voor	  het	  vertrouwen	  dat	  wij	  hebben	  mogen	  ontvangen.	  De	  
volgende	  bedrijven	  willen	  wij	  dan	  ook	  graag	  expliciet	  dankzeggen	  voor	  de	  
medewerking:	  
	  
Anno’99	  ICT	  Consultancy	  	   	  Vught	  
De	  Twee	  Snoeken	  	   	   	  ‘s	  Hertogenbosch	  
Deltacare	  B.V.	  	   	   	  ’s	  Hertogenbosch	  
Nobel	  ’s	  Hertogenbosch	  	   	  ‘s	  Hertogenbosch	  
Tensing	  B.V.	  	   	   	   	  Zaltbommel	  
	  
Daarnaast	  willen	  wij	  de	  heer	  dr.	  W.	  Jacobs	  bedanken	  voor	  de	  begeleiding,	  advisering	  en	  
bijsturing	  gedurende	  het	  schrijven	  van	  dit	  rapport.	  	  
	  
D.	  Hunink	  
R.	  Blokhuis	  
Juli	  2011	  
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Inleiding	  
	  
De	  Nederlandse	  overheid	  ontwikkelt	  in	  2011	  een	  nieuw	  regionaal	  economisch	  beleid.	  
Eén	  van	  de	  pijlers	  van	  dit	  beleid	  is	  het	  vaststellen	  van	  negen	  topsectoren	  waarin	  
Nederland	  op	  wereldwijde	  schaal	  sterk	  is.	  Doel	  van	  het	  economisch	  beleid	  is	  het	  
verstevigen	  en	  behouden	  van	  de	  sterke	  wereldwijde	  positie	  van	  deze	  negen	  sectoren.	  
Daarbij	  doet	  de	  overheid	  de	  aanname	  dat	  veel	  van	  de	  topsectoren	  een	  zekere	  mate	  van	  
geografische	  concentratie	  kennen,	  aangeduid	  als	  regionale	  clusters	  (Ministerie	  van	  
Economische	  Zaken,	  Landbouw	  en	  Innovatie,	  2011).	  	  	  
Ook	  in	  eerder	  regionaal	  economisch	  beleid	  is	  deze	  aanname	  terug	  te	  vinden.	  Zo	  
vertaalde	  de	  Provincie	  Noord-‐Brabant	  in	  2004	  het	  toenmalige	  landelijke	  economische	  
beleid,	  getiteld	  ‘Pieken	  in	  de	  Delta’,	  naar	  de	  provinciale	  schaal	  in	  het	  ‘Actieprogramma	  
innovatie	  Noord-‐Brabant’	  (Provincie	  Noord-‐Brabant,	  2004).	  In	  dit	  actieplan	  stelt	  de	  
provincie	  onder	  andere:	  ‘clustervorming	  is	  de	  sleutel	  tot	  meer	  innovatie’	  (Provincie	  
Noord-‐Brabant,	  2004,	  p.	  19)’.	  
	  
Het	  idee	  dat	  regionale	  concentratie	  van	  bedrijven	  in	  clusters	  door	  overheden	  
gestimuleerd	  dient	  te	  worden,	  om	  zo	  innovatie	  te	  bevorderen,	  is	  niet	  nieuw.	  	  
In	  2000	  betoogde	  de	  Amerikaanse	  econoom	  Michael	  Porter	  dat	  bedrijven	  in	  een	  cluster	  
sneller	  en	  gemakkelijker	  kunnen	  innoveren	  door	  het	  feit	  dat	  ze	  geografisch	  
geconcentreerd	  zijn	  (Porter,	  2000,	  pp.	  23	  -‐	  24).	  Wereldwijd	  gebruiken	  beleidsmakers	  dit	  
idee	  voor	  het	  opzetten	  van	  regionaal	  economisch	  beleid	  (OECD,	  1999,	  p.	  18).	  	  
	  
Ook	  de	  gemeente	  Den	  Bosch	  zet	  in	  haar	  regionaal	  economisch	  beleid	  in	  op	  het	  vormen	  
van	  clusters.	  Zij	  stelt	  dat	  door	  de	  clustering	  van	  bedrijven	  en	  kennisinstellingen	  unieke	  
innovaties	  kunnen	  ontstaan	  waardoor	  de	  stadsregio	  zich	  kan	  onderscheiden	  van	  
anderen	  (Gemeente	  ’s-‐Hertogenbosch,	  2011).	  
In	  dit	  rapport	  zal	  onderzocht	  worden	  of	  de	  veronderstelde	  voordelen	  van	  clustering	  
meetbaar	  zijn	  in	  de	  stadsregio	  ’s-‐Hertogenbosch.	  Specifiek	  zal	  gekeken	  worden	  naar	  
bedrijven	  die	  opereren	  in	  de	  bedrijfsklasse’	  Advisering	  op	  het	  gebied	  van	  
telecommunicatie’.	  Daarnaast	  zal	  voor	  de	  betreffende	  bedrijfsklasse	  ook	  gekeken	  
worden	  naar	  samenwerkingen	  tussen	  bedrijven	  die	  buiten	  de	  stadsregio	  gesitueerd	  zijn.	  
Dergelijke	  samenwerkingsverbanden	  worden	  aangeduid	  als	  ‘netwerken’.	  	  
De	  volgende	  vraag	  zal	  dan	  ook	  centraal	  staan	  in	  het	  onderzoek:	  
	  
“In	  welke	  mate	  en	  op	  welke	  geografische	  schaal	  is	  er	  sprake	  van	  processen	  van	  clustering	  
en/of	  netwerkvorming	  tussen	  bedrijven	  die	  op	  enige	  wijze	  betrokken	  zijn	  bij	  advisering	  op	  
het	  gebied	  van	  informatietechnologie	  	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  en	  wat	  zijn	  de	  implicaties	  
van	  de	  aan-‐	  of	  afwezigheid	  van	  deze	  processen	  voor	  de	  betrokken	  bedrijven?”	  
	  
Onder	  het	  begrip	  cluster	  wordt	  in	  dit	  rapport	  verstaan:	  een	  ruimtelijke	  concentratie	  van	  
bedrijven	  die	  mogelijk,	  maar	  niet	  noodzakelijk,	  met	  elkaar	  samenwerken.	  	  
Onder	  netwerken	  wordt	  verstaan:	  bedrijven	  die	  samenwerken	  maar	  niet	  
noodzakelijkerwijs	  ruimtelijk	  geconcentreerd	  zijn	  (Atzema	  e.a.,	  2011,	  pp.	  6	  -‐	  7).	  
De	  bedrijfsklasse	  Advisering	  op	  het	  gebied	  van	  telecommunicatie	  is	  onderdeel	  van	  de	  
Standaard	  Bedrijfsklasse	  Indeling	  (SBI)	  2008,	  zoals	  gehanteerd	  door	  het	  Centraal	  
Bureau	  voor	  de	  Statistiek.	  Deze	  bedrijfsklasse	  omvat	  advisering	  op	  het	  gebied	  van	  hard-‐	  
en	  software;	  ontwikkelen	  en	  samenstellen	  van	  gebruiksklare	  ICT	  systemen	  en	  de	  
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integratie	  van	  hard-‐	  en	  software	  en	  communicatie	  technologie	  (Centraal	  Bureau	  voor	  de	  
Statistiek,	  2009,	  p.	  193).	  
	  
De	  stadsregio	  Den	  Bosch	  is	  gesitueerd	  in	  het	  zuiden	  van	  Nederland	  en	  is	  de	  provinciale	  
hoofdstad	  van	  de	  provincie	  
Noord-‐Brabant	  (Figuur	  1).	  	  De	  
snelweg	  A2	  loopt	  van	  
Maastricht,	  via	  onder	  andere	  
Den	  Bosch	  naar	  Amsterdam	  
en	  is	  daarmee	  een	  centrale	  
infrastructurele	  verbinding	  in	  
Nederland.	  Om	  die	  reden	  zal	  
bedrijvigheid	  rond	  de	  
verschillende	  regio’s	  die	  
gelegen	  zijn	  aan	  de	  A2	  
meegenomen	  worden	  in	  dit	  
onderzoek.	  	  
	  
Het	  rapport	  is	  opgebouwd	  uit	  
een	  aantal	  onderdelen.	  Ten	  
eerste	  zullen	  er	  een	  aantal	  
hypothesen	  geformuleerd	  
worden,	  aan	  de	  hand	  waarvan	  
het	  onderzoek	  plaats	  zal	  
vinden.	  Deze	  hypothese	  
bestaat	  onder	  andere	  uit	  de	  
formulering	  van	  een	  waarde	  
systeem,	  waarin	  de	  
veronderstelde	  verbanden	  
tussen	  de	  te	  onderzoeken	  
sector	  duidelijk	  moeten	  
worden.	  	  Ook	  zal	  een	  typering	  
van	  de	  bedrijfsklasse	  gegeven	  
worden,	  op	  globaal	  niveau	  en	  
gebied	  specifiek.	  
In	  het	  tweede	  gedeelte	  van	  het	  rapport	  zal	  de	  hypothese	  getoetst	  worden	  aan	  de	  hand	  
van	  spreidingspatronen.	  In	  het	  derde	  deel	  van	  het	  onderzoek	  zal	  empirisch	  onderzoek	  
beschreven	  worden	  waarin	  een	  aantal	  bedrijven	  uit	  de	  bedrijfsklasse	  geïnterviewd	  zijn.	  
In	  de	  conclusie	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  rapport	  zal	  de	  onderzoeksvraag	  beantwoord	  worden	  
op	  basis	  van	  de	  verschillende	  uitgevoerde	  onderzoeken.	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	   	  

Figuur	  1:	  Situering	  stadsregio	  Den	  Bosch	  in	  Nederland	  

Bron:	  eigen	  productie	  (2011)	  
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1. Hypothese	  
In	  dit	  onderzoek	  staan	  de	  relaties	  tussen	  bedrijven	  in	  de	  bedrijfsklasse	  Advisering	  in	  de	  
informatietechnologie	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  centraal	  (zie	  inleiding).	  Daarbij	  wordt	  
onderzocht	  in	  hoeverre	  deze	  bedrijven	  relaties	  hebben	  met	  andere	  bedrijven	  binnen	  en	  
buiten	  de	  genoemde	  bedrijfsklasse.	  Om	  onderzoek	  te	  kunnen	  doen	  naar	  deze	  verbanden	  
is	  een	  hypothetisch	  waardesysteem	  opgesteld,	  waarin	  de	  verbanden	  grafisch	  zijn	  
weergegeven	  (Figuur	  2).	  Deze	  verbanden	  kunnen	  verschillende	  kanten	  op	  zijn	  gericht,	  
elke	  richting	  representeert	  een	  ander	  soort	  verband.	  
	  
Figuur	  2:	  Hypothetisch	  waardesysteem	  SBI6202	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  

	  
	  
In	  dit	  waardesysteem	  zijn	  verschillende	  soorten	  bedrijven	  weergegeven	  die	  gerelateerd	  
zijn	  aan	  de	  activiteiten	  van	  de	  bedrijven	  in	  de	  SBI	  6202	  bedrijfsklasse.	  	  
De	  weergegeven	  blokpijlen	  representeren	  elk	  een	  waardeketen	  van	  de	  activiteiten.	  Van	  
links	  naar	  rechts	  zijn	  activiteiten	  weergegeven	  die	  zich	  afspelen	  in	  dezelfde	  sector,	  de	  
SBI	  62	  sector,	  als	  de	  bedrijven	  in	  de	  te	  onderzoeken	  sector.	  	  
Daarnaast	  is	  er	  spraken	  van	  filières,	  bedrijven	  die	  wel	  een	  verband	  hebben	  met	  de	  
kernactiviteit,	  maar	  zich	  niet	  in	  dezelfde	  sector	  bevinden.	  
	  
De	  activiteiten	  in	  de	  te	  onderzoeken	  bedrijfsklasse,	  de	  kernactiviteit,	  omvatten:	  
advisering	  op	  het	  gebied	  van	  hard-‐	  en	  software;	  ontwikkelen,	  samenstellen	  en	  
programmeren	  van	  gebruiksklare	  systemen;	  integratie	  van	  hard-‐	  en	  software	  en	  
communicatietechnologie	  (Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek,	  2009).	  

Bron:	  eigen	  productie	  (2011)	  
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Op	  basis	  van	  deze	  omschrijving	  kan	  vermoed	  worden	  dat	  in	  deze	  bedrijfsklasse	  gewerkt	  
wordt	  met	  kennis	  van	  hard-‐	  en	  software	  alsmede	  de	  fysieke	  elementen	  die	  nodig	  kunnen	  
zijn	  voor	  het	  samenstellen	  van	  gebruiksklare	  systemen.	  	  
Daarom	  is	  de	  bedrijfsklasse	  ‘SBI	  6201	  –	  Ontwikkelen,	  produceren	  en	  uitgeven	  van	  
software’	  opgenomen	  in	  de	  hypothese	  als	  zijnde	  een	  upstream	  activity.	  Deze	  
bedrijfsklasse	  vormt	  binnen	  de	  ICT-‐diensten	  sector	  de	  toeleverancier	  voor	  de	  te	  
onderzoeken	  bedrijfsklasse.	  
	  
In	  de	  te	  onderzoeken	  bedrijfsklasse	  wordt	  uiteindelijk	  de	  vergaarde	  kennis	  doorgegeven	  
aan	  klanten	  in	  de	  vorm	  van	  advies,	  dan	  wel	  tastbare	  producten.	  	  Deze	  klanten,	  binnen	  de	  
sector,	  zullen	  bedrijven	  zijn	  die	  de	  uitgebrachte	  adviezen	  in	  praktische	  toepassingen	  
kunnen	  gebruiken.	  In	  de	  gestelde	  hypothese	  lijkt	  deze	  toepassing	  het	  meest	  voor	  de	  
hand	  te	  liggen	  bij	  de	  bedrijfsklasse	  ‘SBI	  6209	  –	  Overige	  dienstverlenende	  activiteiten	  op	  
het	  gebied	  van	  info).	  	  Deze	  bedrijfsklasse	  omvat	  onder	  andere:	  installatie	  en	  
implementatie	  van	  software;	  auditing	  en	  testing	  op	  het	  gebied	  van	  ICT;	  beveiliging	  van	  
computers	  en	  netwerken	  (Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek,	  2009).	  	  
Om	  dergelijke	  werkzaamheden	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  kan	  het	  advies	  van	  de	  te	  
onderzoeken	  bedrijfsklasse	  gebruikt	  worden.	  De	  SBI	  klasse	  6209	  vormt	  	  in	  de	  gestelde	  
hypothese	  om	  die	  reden	  dan	  ook	  de	  downstream	  activity	  binnen	  de	  sector.	  
	  
De	  activiteiten	  die	  de	  te	  onderzoeken	  bedrijfsklasse	  onderneemt	  zijn	  alleen	  mogelijk	  
door	  activiteiten	  van	  andere	  bedrijven	  binnen	  de	  ICT	  sector.	  Maar	  ook	  buiten	  de	  eigen	  
sector	  zijn	  er	  activiteiten	  die	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  uitbrengen	  van	  advies	  
betreffende	  telecommunicatie.	  Dergelijke	  activiteiten	  worden	  ‘	  filières’	  genoemd.	  	  Er	  zijn	  
legio	  voorbeelden,	  van	  kantoorartikelen	  tot	  brandstof	  voor	  dienstauto’s,	  die	  
noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  functioneren	  van	  bedrijven.	  Het	  opnemen	  van	  deze	  relatief	  
algemene	  zaken	  zou	  de	  hypothese	  echter	  onoverzichtelijk	  maken	  en	  daarmee	  
onbruikbaar.	  	  Om	  die	  reden	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  te	  kijken	  naar	  filières	  die	  specifiek	  
voor	  de	  te	  onderzoeken	  bedrijfsklasse	  gelden	  en	  de	  relatief	  algemene	  buiten	  
beschouwing	  te	  laten.	  	  
	  
De	  kernactiviteiten	  binnen	  de	  te	  onderzoeken	  sector	  hebben	  twee	  centrale	  elementen	  
uit	  andere	  sectoren	  nodig:	  kennis	  en	  hardware.	  Het	  eerste	  element,	  kennis,	  is	  echter	  
dermate	  veelzijdig	  van	  aard	  en	  herkomst	  dat	  het	  niet	  voor	  de	  hand	  ligt	  om	  deze	  in	  de	  
hypothese	  op	  te	  nemen.	  	  
De	  levering	  van	  computeronderdelen	  is	  wel	  opgenomen	  in	  de	  hypothese	  als	  
bedrijfsklasse	  ‘SBI	  2620	  –	  Vervaardiging	  van	  computers	  en	  randapparatuur’.	  Bij	  de	  
werkzaamheden	  in	  de	  te	  onderzoeken	  sector	  worden	  immers	  computers	  en	  dergelijke	  
niet	  alleen	  gebruikt	  om	  de	  activiteiten	  mogelijk	  te	  maken,	  zoals	  in	  vele	  anderen	  sectoren	  
en	  bedrijfsklassen,	  maar	  zijn	  deze	  des	  te	  meer	  onderwerp	  van	  de	  activiteiten	  zelf.	  Om	  
deze	  reden	  is	  de	  bedrijfsklasse	  SBI	  2620	  opgenomen	  als	  filière	  in	  de	  gestelde	  hypothese.	  	  
	  
Om	  de	  gestelde	  onderzoeksvraag	  te	  beantwoorden	  zal	  het	  hypothetische	  
waardesysteem	  getoetst	  worden	  aan	  de	  werkelijkheid.	  Als	  de	  veronderstelde	  verbanden	  
inderdaad	  aanwezig	  zijn,	  dan	  zal	  dit	  zich	  uiten	  in	  het	  ruimtelijke	  spreidingspatroon	  van	  
bedrijvigheid	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  Daarnaast	  zal	  dit	  ook	  in	  empirisch	  onderzoek	  
door	  middel	  van	  interviews	  duidelijk	  moeten	  worden.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  zal	  dan	  
ook	  de	  methodologie	  van	  de	  beide	  onderzoeksmethoden	  beschreven	  worden,	  gevolgd	  
door	  de	  uitkomsten	  van	  het	  uitgevoerde	  onderzoek.	  
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2. Contextuele	  achtergrond	  
In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  een	  nadere	  typering	  gegeven	  van	  de	  te	  onderzoeken	  
bedrijfsklasse.	  Om	  onderzoeksresultaten	  te	  duiden	  is	  het	  zaak	  om	  inzicht	  te	  verkrijgen	  
in	  de	  bedrijfsklasse	  en	  de	  relaties	  binnen	  deze	  klasse.	  Dit	  hoofdstuk	  bestaat	  uit	  twee	  
delen.	  Het	  eerste	  deel	  geeft	  een	  algemene	  theoretische	  achtergrond	  van	  de	  
bedrijfsklasse	  op	  basis	  van	  een	  globale	  literatuurstudie.	  In	  het	  tweede	  deel	  wordt	  
specifiek	  gekeken	  naar	  de	  bedrijfsklasse	  in	  de	  context	  van	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  en	  
de	  mogelijk	  aanwezige	  relaties	  binnen	  die	  regio.	  
	  

2.1. De	  literatuur	  
In	  deze	  paragraaf	  wordt,	  zoals	  gezegd,	  een	  typering	  gegeven	  van	  de	  bedrijfsklasse	  op	  
basis	  van	  literatuur.	  Het	  doel	  hiervan	  is	  het	  verkrijgen	  van	  inzicht	  in	  het	  
onderzoeksobject.	  Diverse	  elementen	  van	  de	  in	  de	  literatuur	  besproken	  zaken	  komen	  
terug	  in	  het	  tweede	  deel	  van	  dit	  hoofdstuk	  in	  de	  vorm	  van	  een	  case	  voorbeeld.	  

2.1.1. Wat	  is	  ICT	  Consultancy?	  
In	  de	  omschrijving	  van	  de	  onderzochte	  bedrijfsklasse	  speelt	  informatietechnologie,	  
afgekort	  tot	  ICT,	  een	  centrale	  rol.	  De	  bedrijven	  in	  deze	  klasse	  geven	  advies	  over	  hard-‐	  en	  
software	  en	  de	  integratie	  hiervan.	  Het	  geven	  van	  dergelijk	  advies	  gebeurt	  vaak	  in	  de	  
vorm	  van	  consultancy,	  wat	  zoveel	  betekent	  als	  het	  geven	  van	  raad,	  voorlichting	  of	  advies	  
door	  het	  verrichten	  van	  onderzoeken.	  Het	  verlenen	  van	  dergelijke	  dienstverlening	  
gebeurt	  vooral	  aan	  bedrijven	  in	  het	  midden-‐	  en	  kleinbedrijf	  (Howcroft	  &	  Light,	  2008,	  pp.	  
597	  –	  598.	  Fulantelli	  &	  Allegra,	  2003),	  ook	  wel	  aangeduid	  als	  MKB.	  Overigens	  gelden	  
voor	  grote	  bedrijven	  ten	  delen	  dezelfde	  factoren	  bij	  het	  afstemmen	  van	  ICT	  beleid	  als	  in	  
het	  MKB	  (Gutierrez	  e.a.,	  2009,	  p.	  2009).	  Bij	  grote	  bedrijven	  is	  de	  kennis	  die	  geleverd	  
wordt	  door	  ICT	  consultants	  echter	  binnen	  het	  bedrijf	  zelf	  aanwezig	  (Gutierrez	  e.a.,	  2009,	  
p.	  202).	  Bedrijven	  in	  het	  MKB	  zullen	  in	  dit	  rapport	  beschouwd	  worden	  als	  de	  grootste	  
afnemer	  van	  de	  bedrijven	  uit	  de	  onderzochte	  bedrijfsklasse,	  en	  de	  activiteiten	  van	  
bedrijven	  in	  de	  core	  activity	  zullen	  benaderd	  worden	  als	  ICT	  consultancy.	  Voor	  
bedrijven	  in	  het	  MKB	  is	  het	  vaak,	  door	  gebrek	  aan	  middelen	  en	  kennis,	  niet	  mogelijk	  om	  
informatietechnologie	  zelf	  te	  ontwikkelen.	  Zij	  gaan	  dus	  opzoek	  naar	  soft-‐	  en/of	  
hardware	  pakketten	  die	  aansluiten	  bij	  de	  wensen	  van	  het	  bedrijf	  (Howcroft	  &	  Light,	  
2008,	  p.	  597).	  	  Op	  dit	  punt	  gaat	  consultancy	  een	  rol	  spelen.	  	  

2.1.2. Waarom	  ICT	  consultancy	  bedrijven	  clusteren	  
Voor	  kennisintensieve	  bedrijven	  geldt	  dat	  nabijheid	  van	  en	  toegang	  tot	  de	  klant	  de	  
belangrijkste	  verklaringen	  voor	  het	  ontstaan	  van	  clusters	  rond	  grote	  steden	  zijn.	  Anders	  
dan	  bij	  industriële	  clusters	  worden	  de	  clustervoordelen	  vooral	  ingegeven	  en	  bepaald	  
door	  de	  vraagkant	  van	  de	  markt	  (Keeble	  &	  Nachum,	  2002).	  Voor	  consultancy	  bedrijven	  
geldt	  daarbij	  dat	  clustering	  rondom	  grote	  steden	  kan	  ontstaan	  omdat	  deze	  bedrijven	  
niet-‐geroutineerde	  diensten	  leveren	  die	  baat	  hebben	  bij	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  
klant.	  Daarnaast	  speelt	  de	  interactie	  tussen	  kennis	  creërende	  actoren,	  consultancy	  
bedrijven	  en	  de	  klanten	  zich	  vaak	  af	  binnen	  een	  kleine	  geografische	  afstand,	  aangezien	  
deze	  vorm	  van	  kennis	  uitwisseling	  vaak	  face-‐to-‐face	  contact	  vereist	  (Isaksen,	  2004,	  p.	  
1165).	  ICT,	  en	  software	  in	  het	  bijzonder,	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  	  product	  dat	  niet	  
simpelweg	  bij	  de	  deur	  kan	  worden	  afgegeven,	  maar	  is	  een	  dienst	  die	  geleverd	  wordt	  
door	  menselijke	  interactie	  (Leamer	  &	  Storper,	  2001,	  pp.	  649	  -‐	  650).	  



Advisering	  op	  het	  gebied	  van	  informatietechnologie	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  	  
Clusters,	  netwerken	  en	  ICT	  Consultants.	  
	  

D.	  Hunink	  &	  R.	  Blokhuis	  –	  Juli	  2011	  	   	   	   	   	   	   Pagina	  10	  

ICT	  consultancy	  kan	  alleen	  bestaan	  omdat	  er	  ICT	  gebruikt	  wordt	  in	  bedrijven.	  De	  mate	  
waarin	  een	  bedrijf	  ICT	  gebruikt,	  wordt	  echter	  door	  diverse	  factoren	  beïnvloed,	  en	  
daarmee	  de	  mate	  waarin	  een	  bedrijf	  ICT	  consultancy	  zal	  afnemen.	  Naast	  de	  schaalgrote	  
van	  een	  bedrijf	  (zie	  begin	  van	  dit	  hoofdstuk)	  speelt	  bijvoorbeeld	  de	  geografische	  locatie	  
een	  rol.	  Wanneer	  een	  onderdeel	  van	  het	  bedrijf	  gevestigd	  is	  in	  een	  ruraal	  gebied,	  wordt	  
de	  verspreiding	  en	  toepassing	  van	  ICT	  binnen	  het	  gehele	  bedrijf	  negatief	  beïnvloed	  
(Galliano	  e.a.,	  2011).	  	  Zoals	  eerder	  betoogd	  vindt	  clustering	  van	  ICT	  consultancy	  
bedrijven	  plaats,	  wanneer	  dit	  plaatsvindt,	  	  in	  de	  buurt	  van	  afnemers.	  Dat	  verondersteld	  
dat	  de	  geografische	  locatie	  sterk	  gebonden	  is	  aan	  de	  mate	  waarin	  de	  op	  die	  locatie	  
gevestigde	  bedrijven	  ICT	  toepassen.	  	  

2.1.3. Trend:	  bedrijfsgrootte	  
In	  de	  periode	  2006	  tot	  en	  met	  2010	  neemt	  het	  aantal	  bedrijven	  met	  slechts	  één	  
werkzame	  persoon	  gestaag	  toe	  (Figuur	  3).	  Dit	  lijkt	  ten	  koste	  te	  gaan	  van	  de	  bedrijven	  
met	  twee	  tot	  twintig	  werknemers.	  Ook	  in	  de	  SBI6202	  bedrijfsklasse	  lijkt	  deze	  trend	  zich	  
voor	  te	  doen.	  De	  trend	  in	  deze	  bedrijfsklasse	  volgt	  dus	  de	  landelijke,	  met	  als	  groot	  
verschil	  dat	  het	  percentage	  bedrijven	  met	  slechts	  één	  persoon	  werkzaam	  in	  deze	  klasse	  
beduidend	  hoger	  is	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde.	  Bij	  een	  verdere	  uitsplitsing	  van	  de	  
gegevens	  blijkt	  overigens	  dat	  zowel	  voor	  de	  SBI6202	  bedrijfsklasse,	  als	  voor	  alle	  
bedrijfsklassen	  cumulatief,	  er	  alleen	  groei	  waar	  te	  nemen	  is	  in	  de	  categorie	  bedrijven	  
met	  één	  werkzame	  persoon.	  	  
	  
Figuur	  3:	  Aantal	  werkzame	  personen	  per	  bedrijf	  

	  

2.1.4. Drie	  trends:	  specialisatie,	  innovatie	  en	  aantal	  bedrijven	  
Trends	  in	  de	  bedrijfsklasse,	  of	  in	  die	  van	  toeleveranciers	  en/of	  afnemers	  kunnen	  zorgen	  
voor	  een	  toe-‐	  of	  afname	  van	  samenwerkingen	  tussen	  bedrijven.	  In	  deze	  paragraaf	  
worden	  een	  aantal	  ontwikkelingen	  besproken	  die	  samenwerkingen	  kunnen	  
beïnvloeden.	  
ICT	  consultancy	  bestaat	  naast	  het	  adviseren	  over	  de	  juiste	  standaard	  soft-‐	  en	  hardware	  
voor	  een	  cliënt	  ook	  uit	  oplossingen	  ‘op	  maat’,	  zoals	  de	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  
software	  voor	  een	  specifieke	  cliënt.	  Dergelijke	  projecten	  op	  maat	  zijn	  vaak	  gebaseerd	  op	  
ervaring	  en	  kennis	  uit	  eerder	  uitgevoerde	  consultancy	  projecten.	  Analyses	  van	  
arbeidsprocessen,	  de	  organisatie	  van	  activiteiten	  en	  het	  opstellen	  van	  ICT	  strategieën	  
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Bron:	  CBS	  Statline,	  2011	  
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kunnen	  ook	  onderdeel	  van	  consultancy	  zijn.	  Bedrijven	  in	  ICT	  consultancy	  zijn	  vaak	  
gespecialiseerd	  in	  projecten	  voor	  specifieke	  doelgroepen	  (Isaksen,	  2004,	  pp.	  1166	  -‐	  
1167).	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  in	  Den	  Bosch	  gevestigde	  bedrijf	  ‘Provia’.	  Met	  het	  
internationale	  bouwbedrijf	  Heijmans	  als	  grootste	  afnemer	  in	  de	  regio	  is	  dit	  een	  
voorbeeld	  van	  specialisatie	  in	  ICT	  consultancy	  voor	  de	  bouwsector	  (Provia,	  2011).	  
	  
Zonder	  uitgebreid	  in	  te	  gaan	  op	  de	  brede	  betekenis	  van	  innovatie,	  kan	  gesteld	  worden	  
dat	  ICT	  een	  toenemende	  rol	  speelt	  bij	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  innovatie	  (Gago	  &	  
Rubalcaba,	  2006).	  Bij	  de	  innovatie	  van	  en/of	  door	  middel	  van	  ICT	  speelt	  consultancy	  een	  
rol	  bij	  het	  implementeren	  van	  de	  ICT	  en	  creëren	  van	  draagvlak	  binnen	  een	  organisatie	  
(Constantinides	  &	  Barrett,	  2006).	  Het	  implementeren	  van	  ICT,	  een	  activiteit	  die	  
toebehoort	  aan	  ICT	  consultants,	  gaat	  over	  het	  in	  goede	  banen	  leiden	  van	  veranderingen,	  
kennisoverdracht	  en	  gebruikers	  overtuigen	  en	  ondersteunen	  (Peansupap	  &	  Walker,	  
2006,	  p.	  377).	  Innovatie	  van	  ICT	  op	  zich	  is	  een	  constant	  aanwezig	  proces.	  Zo	  zorgt	  ICT	  
bijvoorbeeld	  voor	  nieuwe	  manieren	  van	  werken,	  zoals	  fragmentatie	  van	  activiteiten	  in	  
ruimte	  en	  tijd	  (Lenz	  &	  Nobis,	  2007)	  en	  worden	  sommige	  beperkingen	  in	  ruimte	  en	  tijd	  
verminderd	  (Schwanen	  &	  Dijst,	  2002.	  Schwanen	  &	  Kwan,	  2008.	  Alexander	  e.a.,	  2010).	  
Consultants	  zijn	  medeverantwoordelijk	  voor	  deze	  innovatie	  (Isaksen,	  2004,	  p.	  1163).	  
Het	  gebruik	  van	  ICT	  zorgt	  voor	  nieuwe	  potentiële	  innovatie.	  Binnen	  het	  spectrum	  van	  
factoren	  die	  innovaties	  mogelijk	  maken	  neemt	  ICT	  een	  aparte	  plaats	  in,	  naast	  
bijvoorbeeld	  kapitaal	  (Pilat	  &	  Wolfl,	  2002,	  pp.	  142	  -‐	  143).	  	  
Er	  zijn	  voorbeelden	  van	  pogingen	  om	  de	  manier	  van	  werken	  van	  ICT	  consultants	  te	  
veranderen	  (zie	  bijvoorbeeld	  Fulantelli	  &	  Allegra),	  maar	  een	  duidelijk	  proces	  van	  
innovatie	  in	  de	  ICT	  consultancy	  sector	  in	  de	  afgelopen	  decennia	  is	  niet	  aan	  te	  wijzen,	  los	  
van	  de	  door	  ICT	  zelf	  veroorzaakte	  veranderingen	  in	  het	  werkproces.	  	  
	  
In	  paragraaf	  2.1.3	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  het	  aandeel	  van	  bedrijven	  met	  één	  
werkzame	  persoon	  ten	  opzichten	  van	  het	  totaal	  aantal	  bedrijven	  toeneemt.	  	  Maar	  ook	  
het	  totaal	  aantal	  bedrijven	  neemt	  toe.	  In	  2006	  telde	  Nederland	  5.725	  bedrijven	  in	  de	  
SBI6202	  bedrijfsklasse;	  85	  van	  hen	  waren	  gevestigd	  in	  het	  stadsgewest	  Den	  Bosch	  (CBS	  
Statline,	  2011).	  Dat	  is	  een	  aandeel	  van	  zo’n	  1,5%.	  Vier	  jaar	  later,	  in	  2010,	  	  was	  het	  aantal	  
bedrijven	  in	  deze	  bedrijfsklasse	  landelijk	  met	  ruim	  65%	  toegenomen.	  Als	  het	  
stadsgewest	  Den	  Bosch	  dezelfde	  trend	  zou	  laten	  zien,	  dan	  zouden	  er	  in	  2010	  140	  ICT	  
Consultancy	  bedrijven	  gevestigd	  zijn.	  Het	  werkelijke	  aantal	  ligt	  echter	  5,4%	  procent	  
hoger.	  	  Het	  stadsgewest	  Den	  Bosch	  is	  een	  kleiner	  schaalniveau	  dan	  de	  onderzochte	  
stadsregio.	  Omdat	  er	  van	  de	  stadsregio	  geen	  exacte	  cijfers	  bekend	  zijn,	  is	  het	  
stadsgewest	  gebruikt.	  Wanneer	  echter	  op	  een	  groter	  schaalniveau	  wordt	  gekeken,	  dat	  
van	  Noordoost-‐Noord-‐Brabant,	  ligt	  de	  daadwerkelijke	  groei	  in	  2010	  ten	  opzichte	  van	  
2006	  zelfs	  13%	  hoger	  dan	  verwacht.	  Omdat	  zowel	  een	  kleiner	  als	  groter	  schaalniveau	  
een	  grotere	  groei	  laten	  zien	  dan	  landelijk,	  wordt	  aangenomen	  dat	  ook	  de	  groei	  in	  de	  
stadsregio	  Den	  Bosch	  bovengemiddeld	  is.	  	  

2.1.5. Formele	  en	  informele	  samenwerking	  
Wanneer	  er	  gesproken	  wordt	  over	  samenwerking	  kan	  er	  een	  onderscheid	  gemaakt	  
worden	  tussen	  formele	  en	  informele	  samenwerkingen	  (Hakansson	  &	  Johanson,	  1988.	  
Bengtsson,	  1999.	  Bönte	  &	  Keilbach,	  2005).	  Formele	  en	  informele	  
samenwerkingsverbanden	  verschillen	  op	  veel	  punten	  van	  elkaar.	  Drie	  van	  deze	  
verschillen	  voeren	  echter	  de	  boventoon.	  Ten	  eerste	  is	  een	  formeel	  
samenwerkingsverband	  meer	  zichtbaar	  dan	  een	  informeel	  verband,	  zowel	  voor	  de	  
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bedrijven	  die	  samenwerken	  als	  voor	  actoren	  van	  buitenaf.	  Ten	  tweede	  is	  een	  informeel	  
samenwerkingsverband	  gebaseerd	  op	  vertrouwen,	  ontwikkeld	  door	  sociale	  contacten.	  
Als	  laatste	  is	  ook	  interessant	  dat	  informele	  samenwerkingsverbanden	  vaak	  worden	  
afgesloten	  door	  managers	  uit	  het	  middenmanagement,	  in	  plaats	  van	  de	  managers	  uit	  het	  
boven	  management,	  die	  vaak	  de	  formele	  samenwerkingsverbanden	  behandelen	  
(Hakansson	  &	  Johanson,	  1988).	  	  
	  
De	  meerderheid	  van	  de	  formele	  samenwerkingsverbanden	  zijn	  ooit	  voorafgegaan	  door	  
informele	  vormen	  van	  samenwerking	  (Bengtsson,	  1999).	  Bij	  informele	  samenwerkingen	  
is	  er	  geen	  sprake	  van	  getekende	  contracten,	  hierdoor	  is	  het	  moeilijk	  om	  de	  hoeveelheid	  
informele	  samenwerkingen	  te	  berekenen	  en	  te	  bestuderen.	  Dit	  is	  een	  potentiële	  
verklaring	  voor	  de	  relatieve	  schaarste	  van	  literatuur	  over	  informele	  samenwerkingen.	  
Informele	  samenwerkingsverbanden	  kunnen	  ontstaan	  door	  bijvoorbeeld	  contacten	  die	  
gelegd	  worden	  op	  netwerkbijeenkomsten,	  maar	  ook	  door	  geografische	  nabijheid	  van	  
potentiële	  samenwerkingspartners	  (Bönte	  &	  Keilbach,	  2005).	  	  	  
	  

2.1.6. De	  invloed	  van	  Leader	  Firms	  
Tijdens	  de	  laatste	  fase	  van	  dit	  onderzoek	  zullen	  interviews	  worden	  uitgevoerd	  bij	  een	  
aantal	  bedrijven.	  Op	  basis	  van	  die	  interviews	  wordt	  gepoogd	  om	  eventuele	  Leader	  Firms	  
in	  de	  bedrijfsklasse	  te	  identificeren.	  Om	  in	  de	  interviews	  Leader	  Firms	  te	  kunnen	  
identificeren	  worden	  hier	  de	  belangrijkste	  kenmerken	  gedefinieerd.	  	  
	  
Leader	  Firms	  zijn	  ondernemingen	  in	  een	  cluster	  die	  vanwege	  hun	  grootte,	  marktpositie,	  
kennis	  en	  hun	  ondernemende	  kwaliteiten	  de	  mogelijkheid	  en	  het	  stimulerend	  vermogen	  
hebben	  om	  investeringen	  te	  maken	  die	  neveneffecten	  hebben	  op	  andere	  bedrijven	  in	  
hetzelfde	  cluster.	  Vooral	  de	  neveneffecten	  staan	  centraal	  bij	  het	  zijn	  van	  een	  Leader	  Firm	  
(Albino	  e.a.,	  1998). 
Leader	  firms	  zijn	  belangrijk	  voor	  regio’s.	  Het	  voortbestaan	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
regio	  staat	  in	  verband	  met	  de	  internationalisering	  en	  de	  groei	  van	  de	  Leader	  Firm.	  	  
De	  strategie	  van	  de	  Leader	  Firm	  kan	  invloed	  hebben	  op	  de	  gehele	  sector	  binnen	  een	  
district.	  Wanneer	  een	  Leader	  Firm	  besluit	  om	  weinig	  tot	  geen	  investeringen	  te	  doen,	  
heeft	  dit	  effect	  op	  de	  andere	  bedrijven	  in	  dezelfde	  cluster	  (Nijdam,	  2010).	  
Voor	  Leader	  Firms	  is	  het	  niet	  altijd	  gunstig	  om	  een	  Leader	  Firm	  te	  zijn.	  Het	  kan	  voor	  
komen	  dat	  een	  Leader	  Firm	  onbedoeld	  een	  spillover	  wordt.	  Dit	  komt	  doordat	  deze	  
geavanceerde	  bedrijven	  potentiële	  bronnen	  zijn	  voor	  minder	  geavanceerde	  bedrijven.	  
Het	  kan	  voor	  komen	  dat	  een	  Leader	  Firm	  hierdoor	  verhuist	  naar	  een	  andere	  locatie	  om	  
zo	  de	  eigen	  kennis	  te	  beschermen	  (Alcácer	  &	  Chung,	  2007).	  	  
	  
In	  de	  interviews	  zal	  gepoogd	  worden	  om	  mogelijke	  Leader	  Firms	  te	  identificeren	  door	  
gericht	  te	  vragen	  naar	  bedrijven	  die	  een	  regionale	  invloed	  hebben,	  een	  grote	  
marktpositie	  hebben,	  leidend	  zijn	  binnen	  de	  sector	  of	  anderszins	  van	  grote	  betekenis	  
zijn.	  Wanneer	  meerdere	  respondenten	  hetzelfde	  bedrijf	  of	  dezelfde	  bedrijven	  aanhaalt,	  
dan	  is	  dit	  een	  indicator	  voor	  het	  aanwezig	  zijn	  van	  een	  Leader	  Firm.	  	  
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Figuur	  4:	  Samenwerkingspartners	  CTAC	  in	  NL	  +	  LQ's	  bedrijven	  A2	  

2.2. ICT	  Consultancy	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch:	  een	  case	  voorbeeld	  
Zoals	  beschreven	  is	  face-‐to-‐face	  contact	  voor	  kennisintensieve	  bedrijven	  een	  belangrijk	  
element.	  Geografische	  nabijheid	  van	  de	  klant,	  of	  afnemer	  speelt	  hierbij	  een	  rol.	  Doordat	  
de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  gelegen	  is	  aan	  de	  A2	  corridor,	  en	  van	  een	  eigen	  treinstation	  
voorzien	  is,	  zijn	  er	  relatief	  goede	  infrastructurele	  verbindingen	  met	  andere	  Nederlandse	  
grote	  steden	  zoals	  Eindhoven,	  Utrecht	  en	  Amsterdam.	  Zonder	  deze	  infrastructuur	  zou	  de	  
relatieve	  nabijheid	  van	  de	  steden	  kleiner	  zijn.	  Door	  de	  infrastructuur	  is	  er	  dus	  sprake	  
van	  een	  zekere	  mate	  van	  nabijheidsvoordelen,	  of	  agglomeratievoordelen.	  	  
	  
Het	  daadwerkelijk	  in	  kaart	  brengen	  van	  alle	  aanwezige	  samenwerkingsverbanden	  in	  de	  
stadsregio	  Den	  Bosch	  is	  geen	  doel	  van	  dit	  hoofdstuk,	  noch	  van	  dit	  rapport.	  Wel	  zal	  op	  
diverse	  plaatsen	  in	  dit	  rapport	  gewerkt	  worden	  met	  zogenoemde	  ‘cases’,	  zoals	  in	  het	  
hoofdstuk	  3.2	  Interviews.	  Ook	  in	  dit	  
hoofdstuk	  wordt	  een	  case	  voorbeeld	  
gebruikt	  om	  samenwerkingsverbanden	  in	  
de	  ICT	  Consultancy	  in	  de	  stadsregio	  Den	  
Bosch	  te	  illustreren.	  In	  dit	  case	  voorbeeld	  
staat	  het	  bedrijf	  Ctac	  centraal.	  Ctac	  is	  een	  
bedrijf	  dat	  zich	  vooral	  bezig	  houdt	  met	  
ICT	  Consultancy	  en	  is	  de	  centrale	  spil	  in	  
de	  Ctac	  Powerhouse	  Group,	  die	  ontstaan	  
is	  uit	  diverse	  overnames	  die	  Ctac	  
uitgevoerd	  heeft.	  Ctac	  heeft	  diverse	  
samenwerkingspartners,	  waarvan	  er	  dus	  
een	  aantal	  inmiddels	  opereren	  onder	  de	  
vlag	  van	  Ctac	  (Ctac	  Powerhouse,	  2010).	  	  
Een	  aantal	  van	  de	  huidige	  
samenwerkingspartners	  is	  gevestigd	  in	  de	  
nabijheid	  van	  het	  hoofdkantoor	  van	  Ctac.	  
Zo	  zijn	  zowel	  SAP,	  een	  software	  
toeleverancier,	  als	  RICOH,	  producent	  van	  
ICT	  documentoplossingen,	  binnen	  een	  
straal	  van	  enkele	  kilometers	  van	  Ctac	  te	  
vinden.	  Daarbij	  kan	  opgemerkt	  worden	  
dat	  SAP	  en	  RICOH	  zich	  vrijwel	  naast	  
elkaar	  bevinden.	  Een	  andere	  
samenwerkingspartner	  van	  Ctac	  is	  te	  
vinden	  in	  een	  samenwerkingsverband	  
tussen	  bedrijven	  in	  de	  agro	  food	  industrie	  
in	  Den	  Bosch	  en	  Zaltbommel,	  die	  zich	  verenigd	  hebben	  onder	  de	  naam	  Frug	  I	  COM.	  	  	  
Ctac	  werkt	  samen	  met	  Frug	  I	  Com	  aan	  ICT	  oplossingen	  die	  specifiek	  zijn	  voor	  deze	  
sector.	  	  Ctac	  is	  een	  bedrijf	  dat	  diverse	  formele	  samenwerkingsverbanden	  binnen	  de	  
vestigingsregio	  aangegaan	  is.	  Zoals	  eerder	  beschreven	  is,	  kan	  dit	  duiden	  op	  een	  vorm	  
van	  clustering:	  diverse	  samenwerkende	  actoren	  bevinden	  zich	  in	  geografische	  nabijheid	  
van	  elkaar.	  In	  hoofdstuk	  4	  wordt	  hier	  nader	  op	  ingegaan.	  De	  drie	  samenwerkende	  
actoren	  binnen	  de	  stadsregio	  bestrijken	  de	  volledige	  hypothetische	  waardeketen:	  SAP	  
en	  RICOH	  behoren	  tot	  de	  creërende	  actoren,	  Ctac	  tot	  de	  ICT	  Consultancy	  en	  FRUG	  I	  Com	  
tot	  de	  afnemende	  actoren;	  dit	  samenwerkingsverband	  levert	  dienstverlening	  aan	  
aangesloten	  bedrijven.	  In	  het	  case	  voorbeeld	  van	  Ctac	  zijn	  op	  het	  schaalniveau	  van	  de	  
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stadsregio	  Den	  Bosch	  een	  drietal	  samenwerkingspartners	  te	  identificeren,	  zoals	  
hiervoor	  beschreven.	  Op	  landelijke	  schaal	  is	  dit	  aantal	  echter	  groter.	  In	  Figuur	  4	  zijn	  
deze	  samenwerkingspartners	  zichtbaar,	  geprojecteerd	  op	  een	  overzichtskaart	  van	  de	  
locatiequotiënten	  van	  het	  aantal	  bedrijven	  per	  gemeenten.	  Uit	  deze	  kaart	  blijkt	  dat	  het	  
case	  voorbeeld	  van	  Ctac	  enige	  relevantie	  met	  de	  A2	  corridor	  laat	  zien;	  het	  merendeel	  
van	  de	  samenwerkingspartners	  zijn	  gevestigd	  rond	  de	  snelweg	  A2.	  
Op	  landelijke	  schaal,	  en	  mogelijk	  ook	  op	  het	  niveau	  van	  de	  stadsregio,	  zou	  Ctac	  een	  rol	  
kunnen	  spelen	  bij	  processen	  van	  clustervorming.	  	  
Ctac	  heeft	  een	  netwerk	  van	  samenwerkingspartners	  dat	  de	  nationale	  schaal	  overstijgt.	  
Met	  name	  de	  toeleveranciers	  bevinden	  zich	  verspreidt	  over	  de	  hele	  wereld.	  Er	  wordt	  
onder	  andere	  samengewerkt	  met	  Hewlett	  Packard	  ,	  SAP	  Enterprise	  en	  Microsoft.	  Deze	  
drie	  grote	  internationale	  spelers	  leveren	  software	  pakketten	  aan	  veel	  diverse	  
bedrijfssectoren,	  eventueel	  via	  ICT	  Consultancy.	  Ctac	  is	  een	  ICT	  Consultancy	  bedrijf	  dat	  
vaak	  op	  projectbasis	  diensten	  levert	  aan	  afnemers.	  Voor	  elk	  project	  kan	  een	  andere	  
toeleverancier,	  of	  combinatie	  van	  toeleveranciers	  benodigd	  zijn.	  Om	  die	  reden	  zijn	  
internationale	  softwareleveranciers	  vaak	  te	  zien	  als	  samenwerkingspartner	  van	  ICT	  
Consultancy	  bedrijven.	  Dat	  hoeft	  niet	  automatisch	  te	  betekenen	  dat	  de	  samenwerking	  in	  
elk	  project	  gestalte	  krijgt,	  wel	  dat	  de	  ICT	  Consultant	  een	  brede	  keus	  aan	  toeleveranciers	  
in	  zijn	  netwerk	  heeft	  om	  de	  klant	  zo	  goed	  mogelijk	  van	  dienst	  te	  kunnen	  zijn.	  	  
	  
	  
	   	  



Advisering	  op	  het	  gebied	  van	  informatietechnologie	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  	  
Clusters,	  netwerken	  en	  ICT	  Consultants.	  
	  

D.	  Hunink	  &	  R.	  Blokhuis	  –	  Juli	  2011	  	   	   	   	   	   	   Pagina	  15	  

3. Onderzoeksmethodologie	  	  
Het	  toetsen	  van	  de	  gestelde	  hypothese	  gebeurt	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  twee	  
verschillende	  onderzoeksmethode.	  Allereerst	  zal	  de	  ruimtelijke	  spreiding	  van	  
bedrijvigheid	  inzichtelijk	  worden	  gemaakt	  met	  behulp	  van	  een	  grafische	  weergave	  van	  
de	  locatiequotiënt.	  Vervolgens	  zal	  ook	  in	  interviews	  de	  gestelde	  hypothese	  getoetst	  
worden.	  In	  dit	  hoofdstuk	  is	  voor	  beide	  onderzoekstechnieken	  de	  methodologie	  
beschreven.	  	  

3.1. Locatiequotiënt	  
De	  locatiequotiënt	  techniek	  is	  de	  meest	  gebruikte	  economische	  basis	  analysemethode.	  
Een	  economisch	  basis	  analysemethode	  is	  een	  eenvoudige	  maar	  krachtige	  methode	  voor	  
het	  onderzoeken	  van	  regionale	  economieën.	  Deze	  methode	  suggereert	  dat	  de	  expansie	  
van	  de	  uitvoer	  de	  belangrijkste	  factor	  is	  voor	  regionale	  economische	  groei	  (Chiang,	  
2008).	  De	  locatiequotiënt	  methode	  is	  ontwikkeld	  in	  de	  jaren	  40	  van	  de	  20e	  eeuw	  door	  
Hildebrand	  en	  Mace	  (Klosterman,	  1990,	  pp.128-‐129).	  Met	  de	  locatiequotiënt	  kan	  op	  een	  
efficiënte	  manier	  gekeken	  worden	  of	  er	  een	  concentratie	  van	  bepaalde	  sectoren	  
aanwezig	  is	  in	  een	  regio.	  De	  locatiequotiënt	  techniek	  wordt	  nog	  steeds	  regelmatig	  
gebruikt	  bij	  het	  doen	  van	  empirisch	  onderzoek	  (Chiang,	  2008).	  
	  
De	  locatiequotiënt	  vergelijkt	  de	  lokale	  economie	  met	  de	  nationale	  economie	  om	  
zodoende	  specialisaties	  te	  identificeren	  in	  de	  desbetreffende	  lokale	  economie.	  De	  
locatiequotiënt	  is	  gebaseerd	  op	  een	  berekende	  verhouding	  tussen	  de	  lokale	  economie	  en	  
de	  nationale	  economie	  voor	  een	  bepaalde	  sector.	  Deze	  verhouding	  wordt	  de	  
locatiequotiënt	  genoemd.	  In	  Figuur	  5	  is	  de	  formule	  weergegeven	  van	  de	  locatiequotiënt	  
voor	  de	  werkgelegenheid.	  Dezelfde	  formule	  kan	  echter	  ook	  gebruikt	  worden	  om	  het	  
totaal	  aantal	  bedrijven	  te	  berekenen	  (Klosterman,	  1990,	  p.129).	  Waar	  in	  de	  volgende	  
alinea’s	  werkgelegenheid	  staat,	  kan	  dus	  ook	  aantal	  bedrijven	  gelezen	  worden.	  
	  
Figuur	  5:	  Formule	  locatiequotiënt	  

	  
	  
	  
Bij	  het	  berekenen	  van	  de	  locatiequotiënt	  wordt	  bekeken	  of	  de	  lokale	  werkgelegenheid	  in	  
een	  sector	  groter,	  kleiner	  of	  gelijk	  is	  aan	  de	  werkgelegenheid	  die	  verwacht	  kan	  worden	  
op	  basis	  van	  de	  landelijke	  werkgelegenheid	  in	  de	  betreffende	  sector.	  
Als	  een	  sector	  een	  groter	  aandeel	  heeft	  dan	  verwacht	  dan	  wijst	  de	  ‘extra’	  
werkgelegenheid	  in	  de	  desbetreffende	  sector	  erop	  dat	  er	  in	  deze	  regio	  een	  specialisatie	  
plaatsvindt.	  (Isserman,	  1977)	  
	  

Bron:	  Klosterman,	  1990,	  p.	  129	  
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Bij	  de	  interpretatie	  van	  de	  locatiequotiënt	  ,	  vaak	  afgekort	  tot	  LQ,	  worden	  de	  uitkomsten	  
vaak	  onderverdeeld	  in	  drie	  categorieën.	  De	  volgende	  typering	  van	  deze	  categorieën	  is	  
afgeleid	  van	  Duitse	  stadsgeograaf	  Klosterman	  (1990,	  pp.	  128	  -‐	  135).	  
	  
LQ	  =	  1	  
Sectoren	  met	  een	  locatiequotiënt	  die	  gelijk	  is	  aan	  1	  hebben	  een	  lokaal	  
werkgelegenheidsaandeel	  dat	  exact	  gelijk	  is	  aan	  het	  nationale	  aandeel.	  Er	  wordt	  
aangenomen	  dat	  de	  lokale	  productie	  in	  deze	  sector	  exact	  voldoende	  is	  om	  aan	  de	  lokale	  
behoefte	  te	  voldoen	  en	  er	  wordt	  verondersteld	  dat	  er	  geen	  extra	  regionale	  
werkgelegenheid	  is	  met	  betrekking	  tot	  de	  onderzochte	  sector.	  
	  
LQ	  <	  1	  
Sectoren	  met	  een	  locatiequotiënt	  die	  kleiner	  is	  dan	  1	  hebben	  een	  lager	  lokaal	  
werkgelegenheidsaandeel	  in	  vergelijking	  met	  het	  nationale	  aandeel.	  Er	  wordt	  
aangenomen	  dat	  de	  lokale	  productie	  in	  deze	  sector	  niet	  voldoende	  is	  om	  aan	  de	  lokale	  
behoefte	  te	  voldoen	  waardoor	  er	  import	  plaats	  zal	  vinden.	  Als	  gevolg	  hiervan	  zal	  de	  
lokale	  productie	  alleen	  gebruikt	  worden	  voor	  de	  lokale	  vraag	  en	  zal	  er	  ook	  hier	  geen	  
extra	  regionale	  werkgelegenheid	  zijn	  in	  de	  onderzochte	  sector.	  
	  
LQ	  >	  1	  
Sectoren	  met	  een	  locatiequotiënt	  groter	  dan	  1	  hebben	  een	  hoger	  lokaal	  
werkgelegenheidsaandeel	  dan	  het	  nationale	  aandeel.	  De	  lokale	  productie	  is	  in	  deze	  
sector	  gespecialiseerd	  waardoor	  lokale	  productie	  de	  lokale	  vraag	  overstijgt.	  Hierdoor	  zal	  
de	  overige	  productie	  geëxporteerd	  worden.	  Als	  gevolg	  hiervan	  zal	  de	  lokale	  productie	  
niet	  alleen	  voor	  de	  lokale	  vraag	  zijn	  en	  zal	  er	  extra	  regionale	  werkgelegenheid	  
voorkomen	  in	  de	  onderzochte	  sector.	  De	  aanwezigheid	  van	  de	  extra	  regionale	  
werkgelegenheid	  met	  betrekking	  tot	  de	  desbetreffende	  sector	  hangt	  niet	  af	  van	  de	  lokale	  
vraag.	  In	  Detroit	  is	  bijvoorbeeld	  de	  locatiequotiënt	  van	  de	  auto-‐industrie	  hoger	  dan	  1	  en	  
is	  dus	  spraken	  van	  specialisatie,	  aldus	  de	  theorie.	  Dit	  betekent	  niet	  dat	  er	  in	  de	  lokale	  
markt	  van	  Detroit	  meer	  vraag	  naar	  auto’s	  is	  maar	  dat	  Detroit	  auto’s	  produceert	  voor	  de	  
export	  naar	  andere	  markten.	  
	  
Ondanks	  de	  grote	  bekendheid	  en	  het	  veelvuldig	  gebruik	  van	  de	  locatiequotiënt	  als	  
onderzoeksmethode	  bestaat	  er	  ook	  kritiek	  op	  deze	  techniek	  (Richardson,	  1985,	  Brown	  
e.a.,1992,	  Martin	  &	  Sunley,	  2003).	  Critici	  betogen	  bijvoorbeeld	  dat	  door	  de	  geringe	  
informatie	  die	  wordt	  gebruikt	  bij	  het	  berekenen	  van	  de	  locatiequotiënt	  een	  vertekend	  
beeld	  kan	  ontstaan.	  Zo	  kan	  één	  groot	  bedrijf	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  een	  hoge	  
locatiequotiënt	  is	  in	  een	  bepaalde	  regio.	  Op	  deze	  manier	  lijkt	  het	  of	  er	  clustervorming	  is	  
in	  een	  regio	  terwijl	  dit	  het	  resultaat	  is	  van	  de	  vestiging	  van	  één	  groot	  bedrijf	  in	  het	  
onderzochte	  gebied.	  	  
	  
Om	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  ruimtelijke	  spreiding	  van	  de	  activiteiten	  in	  het	  
hypothetische	  waardesysteem	  zijn	  op	  verschillende	  schaalniveaus	  de	  locatiequotiënten	  
berekend.	  Met	  behulp	  van	  het	  computerprogramma	  ArcGIS	  zijn	  vervolgens	  grafische	  
weergaven	  van	  deze	  locatiequotiënten	  gecreëerd.	  	  
	  
	   	  



Advisering	  op	  het	  gebied	  van	  informatietechnologie	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  	  
Clusters,	  netwerken	  en	  ICT	  Consultants.	  
	  

D.	  Hunink	  &	  R.	  Blokhuis	  –	  Juli	  2011	  	   	   	   	   	   	   Pagina	  17	  

3.2. Interviews	  en	  vragenlijsten	  
	  
Onderdeel	  van	  het	  onderzoek	  dat	  vastgelegd	  is	  in	  dit	  rapport	  is	  het	  doen	  van	  interviews	  
en	  het	  verspreiden	  van	  een	  vragenlijst.	  Vragenlijsten	  en	  interviews	  zijn	  twee	  technieken	  
die	  beide	  gebruikt	  kunnen	  worden	  om	  kwantitatieve	  data	  te	  verzamelen.	  Het	  grootste	  
verschil	  tussen	  de	  twee	  technieken	  is	  het	  doel:	  vragenlijsten	  worden	  gebruikt	  om	  op	  
grote	  schaal	  data	  te	  verzamelen	  en	  geven	  vaak	  een	  relatief	  algemeen	  beeld,	  terwijl	  
interviews	  juist	  bedoeld	  zijn	  om	  op	  een	  dieper	  niveau	  inzicht	  te	  krijgen	  (Gillham,	  2005,	  
p.	  3).	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  interviews	  verkozen	  boven	  een	  vragenlijst.	  In	  een	  enkel	  geval	  
bleek,	  om	  uiteenlopende	  redenen,	  een	  interview	  niet	  mogelijk.	  In	  deze	  gevallen	  is	  alsnog	  
een	  vragenlijst	  aangeboden,	  die	  gebaseerd	  is	  op	  de	  onderwerpen	  die	  in	  de	  interviews	  
aan	  bod	  komen.	  De	  enquête	  is	  digitaal	  aangeboden	  aan	  de	  respondenten.	  Voor	  een	  
overzicht	  van	  de	  volledige	  vragenlijst,	  zie	  Bijlage	  I	  	  -‐	  Digitale	  Vragenlijst.	  	  
In	  	  het	  vervolg	  van	  dit	  hoofdstuk	  zal	  slechts	  de	  methodologie	  van	  de	  interviews	  
besproken	  worden.	  	  	  	  	  
	  
Volgens	  Gillham	  (2005)	  laat	  een	  interview	  zich	  definiëren	  aan	  de	  hand	  van	  drie	  criteria:	  

1. Gestelde	  vragen	  en	  besproken	  onderwerpen	  hebben	  een	  open	  karakter	  om	  zo	  de	  
geïnterviewde	  persoon	  volledig	  vrij	  te	  laten	  bij	  het	  bepalen	  van	  een	  antwoord.	  	  

2. De	  relatie	  tussen	  de	  interviewer	  en	  geïnterviewde	  heeft	  een	  interactief	  en/of	  
responsief	  karakter,	  zodat	  er	  ruimte	  over	  blijft	  voor	  verduidelijking,	  bijsturing	  en	  
doorvragen.	  	  

3. De	  interviewer	  heeft	  een	  duidelijke	  structuur	  en	  helder	  doel	  voor	  ogen,	  zelfs	  
wanneer	  de	  context	  in	  zekere	  zin	  informeel	  is.	  

	  
Bij	  het	  bepalen	  van	  de	  methodologie	  is	  vooral	  op	  het	  derde	  punt	  gefocust.	  De	  eerste	  
twee	  criteria	  maken	  onderdeel	  uit	  van	  gesprekstechnieken	  en	  vaardigheden	  die	  de	  
interviewer	  tijdens	  het	  gesprek	  dient	  te	  hanteren.	  	  
	  
De	  structuur	  van	  de	  interviews	  is	  gewaarborgd	  door	  het	  opstellen	  van	  een	  vragenlijst.	  
Tijdens	  de	  interviews	  is	  deze	  lijst	  bewust	  niet	  leidend	  geweest,	  wel	  richtinggevend.	  Dat	  
wil	  zeggen	  dat	  wanneer	  in	  het	  gesprek	  blijkt	  dat	  bepaalde	  vragen	  irrelevant	  zijn,	  deze	  
niet	  gesteld	  zijn.	  De	  volledige	  vragenlijst	  is	  te	  vinden	  in	  Bijlage	  II	  –	  Vragenlijst	  Interview	  
ICT	  Consultancy.	  
	  
Het	  doel	  van	  de	  interviews	  is	  het	  ondersteunen	  of	  ontkrachten	  van	  een	  aantal	  
verwachtingen	  die	  reeds,	  impliciet	  of	  expliciet,	  uit	  het	  onderzoek	  naar	  voren	  zijn	  
gekomen.	  Om	  het	  open	  en	  onbevooroordeelde	  karakter	  van	  de	  interviews	  te	  
waarborgen	  zijn	  deze	  verwachtingen	  niet	  expliciet	  vermeld.	  	  Wel	  zijn	  de	  gestelde	  vragen	  
onderverdeeld	  in	  een	  aantal	  aandachtsgebieden;	  dit	  zijn	  de	  gebieden	  waarop	  de	  
interviews	  bestaande	  verwachtingen	  kunnen	  ondersteunen	  of	  ontkrachten.	  In	  het	  
hoofdstuk	  Interviews	  wordt	  hier	  inhoudelijk	  verder	  op	  ingegaan.	  
	  
Aan	  het	  begin	  van	  elk	  interview	  is	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  het	  rapport	  geen	  letterlijke	  
citaten	  van	  de	  geïnterviewde	  zal	  bevatten	  en	  dat	  het	  interview	  als	  vertrouwelijk	  
behandeld	  zal	  worden.	  	  Eén	  van	  de	  redenen	  van	  deze	  vertrouwelijkheid	  is	  het	  winnen	  
van	  vertrouwen	  van	  de	  geïnterviewde,	  om	  zodoende	  meer	  inhoudelijke	  en	  specifiekere	  
informatie	  te	  vergaren.	  In	  dit	  rapport	  wordt	  slechts	  verslag	  gedaan	  van	  de	  analyse	  van	  
alle	  interviews,	  en	  niet	  van	  individuele	  interviews	  op	  zich.	   	  
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4. Geconcentreerde	  bedrijven	  
Om	  te	  onderzoeken	  of	  er	  sprake	  is	  van	  clusters	  en/of	  netwerken	  in	  de	  stadsregio	  Den	  
Bosch	  in	  de	  bedrijfsklasse	  Advisering	  in	  de	  telecommunicatie	  zijn	  diverse	  
onderzoeksmethoden	  toegepast.	  In	  dit	  hoofdstuk	  zullen	  de	  resultaten	  van	  deze	  diverse	  
methoden	  aan	  bod	  komen.	  	  
	  
Er	  kan	  pas	  sprake	  zijn	  van	  clustering	  in	  een	  gebied	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  
ruimtelijke	  concentratie	  (Brenner,	  2004).	  Om	  concentraties	  meetbaar	  te	  maken	  is	  
kaartmateriaal	  geproduceerd	  op	  basis	  van	  het	  gestelde	  hypothetisch	  waardesysteem.	  
Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  concentratie,	  kan	  er	  spraken	  zijn	  van	  clustering.	  Geen	  
concentratie	  betekent	  per	  definitie	  geen	  clustering.	  	  
	  
In	  Figuur	  6	  is	  het	  absolute	  aantal	  bedrijven	  in	  de	  onderzochte	  bedrijfsklasse,	  de	  
kernactiviteit	  in	  het	  hypothetische	  waardesysteem,	  langs	  de	  A2	  corridor	  weergegeven.	  
Uit	  het	  ruimtelijke	  spreidingspatroon	  dat	  zichtbaar	  is	  
in	  het	  figuur	  blijkt	  dat	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  geen	  
hoge	  concentratie	  van	  bedrijven	  in	  de	  SBI6202	  klasse	  
kent,	  in	  tegenstelling	  tot	  stadsregio’s	  Amsterdam,	  
Utrecht	  en	  Eindhoven.	  Dit	  duidt,	  slechts	  kijkend	  naar	  
absolute	  aantallen,	  niet	  op	  processen	  van	  clustering.	  	  
	  
Om	  een	  gedegen	  conclusie	  over	  de	  aan-‐	  of	  afwezigheid	  
van	  clustering	  te	  kunnen	  doen	  dient	  echter	  ook	  naar	  
de	  relatieve	  spreiding	  van	  het	  aantal	  banen	  en	  
bedrijven	  gekeken	  te	  worden,	  aan	  de	  hand	  van	  
locatiequotiënten.	  
Dit	  is	  gedaan	  in	  vergelijking	  met	  de	  A2	  corridor	  en	  het	  
nationaal	  gemiddelde.	  Omwille	  van	  de	  leesbaarheid	  
zijn	  niet	  alle	  geanalyseerde	  kaarten	  weergegeven	  in	  
dit	  rapport.	  	  
Op	  nationaal	  niveau	  blijkt	  dat	  de	  gemeenten	  Utrecht	  
en	  Nieuwegein	  zowel	  qua	  aantal	  bedrijven	  als	  aantal	  
banen	  een	  oververtegenwoordiging	  kennen.	  Leusden	  
en	  Zaltbommel	  kennen	  één	  van	  de	  hoogste	  over	  
vertegenwoordigingen	  wat	  betreft	  het	  aantal	  
bedrijven,	  Vianen	  en	  Maarssen	  wat	  betreft	  het	  aantal	  
banen.	  Al	  deze	  gemeenten	  liggen	  relatief	  dicht	  bij	  de	  A2	  corridor.	  	  
De	  stadsregio	  Den	  Bosch	  zelf	  kent	  alleen	  in	  het	  Noorden	  een	  bovengemiddeld	  niveau	  aan	  
banen	  en	  bedrijven	  in	  de	  SBI6202	  bedrijfsklasse.	  	  Daarnaast	  bevindt	  zich	  in	  het	  westen	  
van	  de	  stadsregio	  een	  gebied	  waarin	  een	  hoge	  locatiequotiënt	  betreffende	  het	  aantal	  
banen	  wordt	  gemeten,	  terwijl	  deze	  voor	  het	  aantal	  bedrijven	  juist	  laag	  is.	  Dit	  duidt	  op	  
een	  bedrijf	  met	  relatief	  veel	  werknemers.	  In	  het	  oostelijke	  gedeelte	  van	  de	  stadsregio	  
Den	  Bosch	  lijkt	  het	  omgekeerde	  het	  geval	  te	  zijn.	  Hier	  is	  de	  locatiequotiënt	  van	  het	  
aantal	  banen	  lager	  dan	  het	  aantal	  bedrijven.	  Dat	  duidt	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  meer	  
relatief	  kleine	  bedrijven	  met	  relatief	  weinig	  personeel.	  	  
Het	  spreidingspatroon	  geldt	  zowel	  in	  vergelijking	  met	  andere	  regio’s	  langs	  de	  A2	  als	  in	  
vergelijking	  met	  Nederland.	  Concentraties	  van	  bedrijven	  en	  banen	  in	  deze	  klasse	  zijn	  
wel	  te	  vinden	  rond	  de	  gemeenten	  Utrecht	  en	  noordelijker.	  	  

Figuur	  6:	  Aantal	  bedrijven	  in	  SBI6202	  in	  A2	  Corridor	  
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Naast	  een	  analyse	  van	  de	  locatiequotiënten	  in	  de	  A2	  corridor	  is	  ook	  gekeken	  op	  het	  
lokale	  niveau	  van	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  op	  zichzelf,	  ingedeeld	  naar	  postcodegebied.	  
Op	  dat	  schaalniveau	  zijn	  ook	  de	  andere	  drie	  bedrijfsklasse	  uit	  het	  hypothetische	  
waardesysteem	  meegenomen.	  Voor	  elke	  bedrijfsklasse	  zijn	  apart	  een	  tweetal	  kaarten	  
gemaakt,	  één	  betreffende	  de	  locatiequotiënt	  van	  het	  aantal	  banen	  en	  één	  voor	  het	  aantal	  
bedrijven.	  Wanneer	  alle	  bedrijfsklasse	  uit	  het	  waardesysteem	  in	  één	  kaart	  worden	  
meegenomen	  blijkt	  een	  diffuus	  beeld	  te	  ontstaan,	  wat	  een	  gedegen	  analyse	  onmogelijk	  
maakt.	  	  
	  
Bij	  de	  analyse	  van	  het	  kaartmateriaal	  blijkt	  dat	  er	  voor	  de	  vier	  verschillende	  
bedrijfsklassen	  een	  duidelijk	  spreidingspatroon	  waar	  te	  nemen	  is.	  
De	  upstream	  activity	  SIC	  6201,	  Ontwikkeling,	  productie	  en	  uitgave	  van	  software,	  
concentreert	  zich	  voornamelijk	  in	  het	  hart	  van	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  	  
De	  core	  activity	  SIC6202	  is	  voornamelijk	  in	  het	  noorden	  te	  vinden	  (Figuur	  8	  en	  Figuur	  7),	  
zoals	  eerder	  opgemerkt	  bij	  de	  analyse	  op	  het	  niveau	  van	  de	  A2	  corridor.	  Een	  potentiele	  
verklaring	  voor	  deze	  hoge	  concentratie	  is	  de	  nabijheid	  van	  de	  stadsregio	  Utrecht,	  alwaar	  
eveneens	  sprake	  is	  van	  een	  hoge	  concentratie.	  Door	  een	  vestigingsplaats	  in	  het	  noorden	  
van	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  kan	  een	  bedrijf	  mogelijk	  profiteren	  van	  
nabijheidsvoordelen	  ten	  opzichte	  van	  Utrecht.	  Omdat	  de	  locatiequotiënten	  van	  de	  banen	  
en	  bedrijven	  hoger	  zijn	  dan	  1,75	  keer	  het	  gemiddelde	  kan	  in	  het	  noorden	  van	  de	  
stadsregio	  gesproken	  worden	  over	  een	  gebied	  met	  een	  ruimtelijke	  concentratie.	  	  
De	  downstream	  activity	  SIC6209,	  Overige	  dienstverlenende	  ICT	  activiteiten,	  	  bevindt	  zich	  
voornamelijk	  in	  het	  noordwesten	  van	  de	  regio	  en	  in	  mindere	  mate	  richting	  het	  zuiden.	  
De	  aanwezigheid	  in	  het	  Noorden	  grenst,	  en	  ten	  delen	  overlapt	  met	  de	  aanwezigheid	  van	  
de	  kernactiviteit	  in	  dit	  gebied.	  	  
De	  filierès	  SIC2620	  -‐	  vervaardiging	  van	  computers	  en	  randapparatuur	  -‐	  bevindt	  zich	  
vrijwel	  alleen	  in	  het	  zuiden.	  Een	  mogelijke	  verklaring	  hiervoor	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  
technische	  bedrijven	  als	  Philips	  en	  AMSL	  in	  Eindhoven.	  In	  Eindhoven	  bevindt	  zich	  de	  
Brainport	  Eindhoven,	  een	  door	  de	  lokale	  en	  regionale	  overheid	  aangewezen	  en	  
gestimuleerd	  clusters	  op	  het	  gebied	  van	  onder	  andere	  high-‐tec.	  De	  	  locatiequotiënt	  is	  
voor	  zowel	  bedrijven	  als	  banen	  dermate	  hoog	  dat	  in	  een	  aantal	  zuidelijke	  
postcodegebieden	  gesproken	  kan	  worden	  van	  een	  concentratie	  van	  bedrijven.	  	  

	  
	  

	  
	  
	   	  

Figuur	  8:	  LQ	  bedrijven	  SBI6202	  in	  Den	  Bosch	   Figuur	  7:	  LQ	  banen	  SBI6202	  in	  Den	  Bosch	  
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5. Interviews	  
Om	  de	  onderwerpen	  uit	  voorgaande	  hoofdstukken	  in	  de	  praktijk	  te	  onderzoeken	  zijn	  er	  
diverse	  interviews	  afgenomen.	  Doel	  van	  dit	  hoofdstuk	  is	  het	  weergeven	  van	  een	  analyse	  
van	  deze	  interviews.	  	  De	  analyse	  zal	  gedaan	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  een	  aantal	  
onderwerpen,	  die	  in	  de	  interviews	  naar	  boven	  zijn	  gekomen.	  
	  

5.1. Locatie	  en	  infrastructuur	  
Al	  de	  geïnterviewde	  bedrijven	  zijn	  gevestigd	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  Die	  
vestigingsplaats	  lijkt	  echter	  niet	  direct	  ingegeven	  te	  zijn	  door	  locatiefactoren,	  of	  
eigenschappen	  die	  toegeschreven	  kunnen	  worden	  aan	  een	  bepaald	  ondernemersklimaat	  
–	  local	  buzz	  –	  in	  de	  stadsregio.	  Irrationele	  overwegingen,	  al	  dan	  niet	  persoonlijk,	  lijken	  
vaker	  de	  locatie	  te	  bepalen.	  In	  hoofdstuk	  4	  kwam	  naar	  voren	  dat	  met	  name	  het	  Noorden	  
van	  Den	  Bosch	  een	  oververtegenwoordiging	  van	  ICT	  Consultancy	  bedrijven	  kent.	  Uit	  de	  
interviews	  komt	  daar	  geen	  duidelijke	  verklaring	  voor	  naar	  boven.	  	  
De	  nabijheid	  van	  een	  goede	  infrastructuur	  wordt	  over	  het	  algemeen	  positief	  beoordeeld,	  
maar	  niet	  als	  expliciete	  vestigingsreden	  genoemd.	  Dit	  heeft	  onder	  andere	  te	  maken	  met	  
de	  sector	  waarin	  de	  bedrijven	  opereren.	  Enerzijds	  zijn	  er	  de	  nodige	  werkzaamheden	  die	  
locatie-‐onafhankelijk	  kunnen	  worden	  uitgevoerd	  –	  denk	  aan	  softwarematig	  onderhoud.	  
Anderzijds	  zijn	  de	  klanten	  dermate	  verspreidt	  over	  het	  land,	  en	  kunnen	  werknemers	  
regelmatig	  direct	  vanuit	  huis	  naar	  klanten,	  dat	  de	  locatie	  van	  het	  (hoofd)kantoor	  relatief	  
onbelangrijk	  is.	  

5.2. Concurrenten	  en	  klanten	  
De	  afzetmarkt	  van	  vrijwel	  alle	  onderzochte	  bedrijven	  bevindt	  zich	  op	  nationale	  schaal;	  
in	  een	  enkel	  geval	  zelfs	  internationaal.	  Ook	  de	  overige	  Benelux	  landen	  en	  Duitsland	  
worden	  meermaals	  genoemd.	  Geen	  van	  de	  bedrijven	  richt	  zich	  primair	  op	  een	  regionale	  
markt.	  Het	  face-‐to-‐face	  contact	  waar	  in	  de	  literatuur	  veel	  waarde	  aan	  wordt	  gehecht	  (zie	  
paragraaf	  2.1.2),	  is	  volgens	  veel	  van	  de	  geïnterviewde	  slechts	  van	  korte	  duur.	  Daar	  waar	  
dit	  contact	  juist	  van	  langere	  duur	  is,	  reizen	  werknemers	  vaak	  direct	  naar	  de	  klant.	  	  De	  
hoeveelheid	  potentiele	  klanten	  is	  vaak	  groter	  buiten	  de	  vestigingsregio.	  Een	  mogelijke	  
verklaring	  hiervoor	  is	  de	  in	  paragraaf	  2.1.4	  genoemde	  specialisatie.	  Een	  groei	  richting	  
een	  meer	  internationale	  markt	  behoort	  volgens	  diverse	  bedrijven	  ook	  tot	  de	  
mogelijkheden.	  
Elk	  bedrijf	  heeft	  te	  maken	  met	  een	  vorm	  van	  concurrentie.	  Wel	  wordt	  duidelijk	  dat	  
naarmate	  de	  activiteiten	  van	  de	  bedrijven	  gespecialiseerder	  zijn,	  het	  aantal	  
concurrenten	  afneemt,	  en	  de	  concurrenten	  duidelijker	  identificeerbaar	  worden.	  	  Een	  
kleiner	  aantal	  concurrenten	  lijkt	  ook	  te	  leiden	  op	  meer	  samenwerking	  tussen	  
concurrenten,	  omdat	  beter	  duidelijk	  is	  waar	  de	  unieke	  kwaliteiten	  van	  elk	  bedrijf	  zitten.	  
Bij	  de	  minder	  gespecialiseerde	  bedrijven	  is	  concurrentie	  wel	  aanwezig,	  maar	  minder	  
duidelijk	  terug	  te	  voeren	  op	  bepaalde	  concurrentie	  eigenschappen.	  Overigens	  blijkt	  ook	  
uit	  het	  onderzoek	  dat	  specialisatie	  op	  slechts	  één	  gebied	  de	  concurrentiekracht	  negatief	  
beïnvloed;	  juist	  de	  combinatie	  van	  meerdere	  specialisatie	  leidt	  tot	  een	  betere	  
concurrentiepositie.	  	  
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5.3. Samenwerkingen	  	  
Zoals	  gezegd	  zijn	  er	  diverse	  bedrijven	  die	  zich	  op	  diverse	  manieren	  gespecialiseerd	  
hebben,	  of	  hier	  nog	  mee	  bezig	  zijn.	  Voor	  sommige	  bedrijven	  is	  samenwerken	  een	  manier	  
om	  de	  eigen	  concurrentiepositie	  te	  verstevigen;	  door	  de	  eigen	  specialisatie	  te	  
combineren	  met	  die	  van	  een	  ander	  bedrijf,	  kan	  een	  divers	  scala	  aan	  klanten	  bedient	  
worden.	  Deze	  vorm	  van	  samenwerking	  komt	  veelvuldig	  voor.	  	  Deze	  samenwerking	  zijn	  
overigens,	  wederom	  niet	  locatie	  gebonden.	  Uit	  geen	  van	  de	  interviews	  komt	  dan	  ook	  een	  
duidelijke	  lokale	  atmosfeer	  van	  kennisuitwisseling,	  aangeduid	  als	  Local	  Buzz	  naar	  voren.	  	  
De	  samenwerkingsverbanden	  zijn	  soms	  door	  toevalligheden	  in	  de	  informele	  sfeer	  tot	  
stand	  gekomen	  en	  gebleven,	  een	  andere	  keer	  juist	  bewust	  opgezocht	  en	  geformaliseerd.	  
Eén	  van	  de	  belangrijkste	  redenen	  tot	  samenwerking	  lijkt	  de	  wederzijdse	  toegevoegde	  
waarde	  t	  zijn.	  Ook	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  gezamenlijke	  productie	  en/of	  innovatie,	  dan	  
is	  de	  basis	  te	  vinden	  in	  een	  samenwerking	  die	  ten	  doel	  heeft	  om	  waarde	  toe	  te	  voegen	  
aan	  de	  producten	  van	  beide	  bedrijven.	  Innovatie-‐	  en	  ontwikkelingsprocessen	  volgen	  
daar	  pas	  later	  op.	  	  
	  
De	  samenwerkingen	  zijn	  vaak	  langdurig	  van	  aard.	  Ook	  wanneer	  op	  projectbasis	  
samengewerkt	  wordt,	  betrekken	  partners	  elkaar	  met	  regelmaat	  bij	  projecten	  en	  wordt	  
de	  samenwerkingsrelatie	  in	  stand	  gehouden.	  Hierbij	  speelt	  vertrouwen	  een	  grote	  rol;	  
meer	  dan	  eens	  dient	  men	  inzicht	  te	  hebben	  in	  de	  bedrijfsprocessen,	  om	  de	  
samenwerking	  vruchtbaar	  te	  maken.	  Dit	  vertrouwen	  is	  in	  sommige	  gevallen	  
geformaliseerd,	  maar	  vaker	  gebaseerd	  op	  informeel	  onderling	  vertrouwen.	  
In	  de	  interviews	  komt	  wel	  naar	  voren	  dat	  veel	  bedrijven	  vertrouwen	  als	  een	  
vanzelfsprekend	  iets	  zien.	  Men	  lijkt	  zich	  in	  mindere	  mate	  bewust	  te	  zijn	  van	  de	  zaken	  die	  
men	  onderneemt	  om	  vertrouwen	  te	  versterken,	  te	  verkrijgen	  of	  in	  stand	  te	  houden.	  Uit	  
talloze	  voorbeelden	  lijken	  samenwerkingen	  in	  deze	  sector	  erg	  stabiel;	  slechts	  een	  
enkeling	  heeft	  ervaring	  met	  onterecht	  vertrouwen	  en	  misgelopen	  
samenwerkingsverbanden.	  
	  
Het	  principe	  van	  Global	  Pipelines,	  waarbij	  informatie	  tussen	  twee	  niet	  geografisch	  
geconcentreerde	  bedrijven	  stroomt,	  lijkt	  van	  toepassing.	  Als	  is	  het	  begrip	  Globale	  voor	  
meerdere	  definities	  vatbaar.	  Maar	  wanneer	  Global	  beschouwd	  wordt	  als	  ‘buiten	  de	  
stadsregio’,	  is	  dit	  proces	  zeker	  identificeerbaar.	  De	  kennis	  die	  een	  bedrijf	  via	  deze	  Global	  
Pipelines	  opdoet	  lijkt	  echter	  in	  de	  meeste	  gevallen	  niet	  gedeeld	  te	  worden	  met	  anderen.	  
Daarbij	  is,	  zoals	  gezegd,	  er	  geen	  sprake	  van	  een	  duidelijke	  clustervorming	  of	  Local	  Buzz,	  
wat	  verspreiding	  van	  via	  Global	  Pipelines	  verkregen	  informatie	  minder	  makkelijk	  maakt	  
dan	  wanneer	  deze	  processen	  wel	  aanwezig	  zouden	  zijn	  geweest.	  	  
	  

5.4. Leader	  Firms	  
Het	  identificeren	  van	  Leader	  Firms	  (zie	  paragraaf	  2.1.6)	  blijkt	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  
problematisch.	  Toeleveranciers	  als	  Microsoft	  en	  SAP	  kunnen	  deze	  rol	  nog	  toegedicht	  
krijgen;	  door	  de	  monopolistische	  positie	  die	  zij	  bekleden	  beïnvloeden	  zij	  vaak	  de	  markt.	  
Op	  het	  gebied	  van	  ICT	  Consultancy	  zijn	  Leader	  Firms	  minder	  duidelijk	  aan	  te	  wijzen.	  
Deze	  markt	  lijkt	  dermate	  dynamisch	  en	  diffuus	  van	  aard,	  dat	  er	  naast	  de	  toegeleverde	  
softwareproducten,	  geen	  hele	  duidelijke	  aspecten	  zijn	  die	  direct	  door	  één	  bedrijf	  
beïnvloed	  worden,	  aldus	  de	  respondenten.	  Het	  enige	  aspect	  dat	  een	  enkele	  keer	  
genoemd	  is,	  is	  de	  prijs:	  onder	  invloed	  van	  de	  crisis	  bleken	  grote	  multinationals	  instaat	  
om	  personeel	  voor	  of	  onder	  kostprijs	  te	  laten	  te	  werken,	  waar	  minder	  kapitaalkrachtige	  
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bedrijven	  niet	  tegenop	  konden.	  Dit	  heeft	  menig	  bedrijf	  diep	  geraakt,	  en	  in	  die	  zin	  de	  
markt	  beïnvloed.	  Maar	  tarieven	  zijn	  niet	  structureel	  gedaald,	  dus	  van	  echte	  beïnvloeding	  
van	  de	  markt	  is	  geen	  spraken.	  	  	  
	  

5.5. Concluderend:	  clusters,	  netwerken	  en	  beleid	  
De	  begrippen	  clusters	  en	  netwerken	  hebben	  een	  centrale	  rol	  gespeeld	  in	  het	  onderzoek,	  
voorafgaand	  aan	  de	  interviews.	  Na	  de	  diverse	  analyses	  werd	  de	  verwachting	  gewekt	  dat	  
clusters	  en	  netwerken,	  of	  in	  ieder	  geval	  elementen	  hiervan,	  ook	  in	  de	  interviews	  terug	  
zouden	  komen.	  Dit	  lijkt	  niet	  het	  geval	  te	  zijn.	  	  
	  
Wanneer	  er	  spraken	  is	  van	  clustering,	  dient	  er	  niet	  alleen	  een	  geografische	  concentratie	  
van	  bedrijven	  te	  zijn,	  maar	  ook	  samenwerking	  tussen	  deze	  bedrijven.	  Uit	  de	  interviews	  
bleek	  structureel	  dat	  er	  van	  een	  geografisch	  geconcentreerde	  samenwerking	  geen	  
sprake	  was,	  noch	  van	  enig	  regionaal	  aspect	  bij	  samenwerking.	  Gezien	  de	  variatie	  in	  de	  
geïnterviewde	  bedrijven	  zou	  het	  op	  z’n	  minst	  plausibel	  zijn	  om	  vraagtekens	  te	  plaatsen	  
bij	  het	  concept	  regionale	  clustervorming,	  waar	  het	  ICT	  Consultancy	  bedrijven	  betreft.	  
	  
Het	  web	  van	  een	  spin	  bestaat	  uit	  veel	  diverse	  draden,	  die	  samen	  een	  mooi	  netwerk	  
vormen.	  Een	  spin	  die	  slechts	  een	  paar	  draadjes	  gewoven	  heeft,	  heeft	  echter	  nog	  geen	  
web.	  	  
Deze	  metafoor	  doet	  sterk	  denken	  aan	  hetgeen	  in	  de	  interviews	  bij	  herhaling	  naar	  voren	  
is	  gekomen.	  Er	  is	  wel	  sprake	  van	  samenwerking	  tussen	  bedrijven,	  maar	  het	  aantal	  
samenwerkingen	  is	  vaak	  erg	  klein,	  de	  samenwerkingen	  zijn	  nauwelijks	  met	  elkaar	  
verbonden	  en	  versterken	  elkaar	  niet	  per	  definitie.	  Meer	  dan	  eens	  lijken	  de	  door	  de	  
respondenten	  genoemde	  samenwerkingen	  ook	  niet	  op	  basis	  van	  gelijkwaardigheid	  te	  
geschieden,	  maar	  doen	  ze	  denken	  aan	  die	  van	  toeleverancier	  en	  afnemer;	  denk	  aan	  een	  
relatie	  met	  Microsoft.	  	  
De	  literatuur	  bevat	  geen	  eenduidige	  definitie	  van	  netwerken.	  Duidelijk	  wordt	  wel	  dat	  
veel	  van	  de	  genoemde	  definities	  niet	  toepasbaar	  zijn	  de	  op	  samenwerkingsrelaties	  
tussen	  ICT	  Consultancy	  bedrijven	  en	  ook	  geen	  duidelijke	  regionale	  afbakening	  kennen.	  
	  
Bovenstaand	  is	  echter	  verre	  van	  problematisch.	  De	  geïnterviewde	  bedrijven	  wekken	  
niet	  de	  indruk	  van	  compleet	  standalone	  bedrijven,	  maar	  lijken	  weinig	  behoefte	  te	  
hebben	  aan	  meer	  dan	  een	  klein	  aantal	  samenwerkingspartners.	  Het	  afwezig	  zijn	  van	  
local	  buzz	  of	  geïnstitutionaliseerde	  netwerk-‐	  en/of	  samenwerkingsmogelijkheden	  lijkt	  
ook	  voor	  niemand	  een	  gemis.	  	  
Zoals	  Martin	  &	  Sunley	  (2003)	  duidelijk	  maken,	  wordt	  op	  beleidsniveau	  meer	  dan	  eens	  
het	  idee	  van	  clustervorming	  gebruikt	  als	  handvat	  bij	  regionaal	  economisch	  beleid.	  Zoals	  
in	  de	  inleiding	  van	  dit	  rapport	  al	  naar	  voren	  is	  gekomen,	  laat	  ook	  het	  economisch	  beleid	  
van	  de	  provincie	  Noord-‐Brabant	  hier	  aspecten	  van	  zien.	  	  
Wanneer	  alleen	  gekeken	  wordt	  naar	  ICT	  Consultancy	  kan	  getwijfeld	  worden	  aan	  het	  nut	  
en	  de	  noodzaak	  van	  dergelijk	  beleid.	  ICT	  Consultancy	  bedrijven	  hebben	  geen	  behoefte	  
aan	  een	  overheid	  die	  actief	  inzet	  op	  regionale	  betrokkenheid,	  op	  regionale	  clustering	  of	  
regionale	  netwerkvorming.	  Zij	  hebben	  voldoende	  aan	  een	  paar	  stevige	  relaties,	  en	  
hoeven	  geen	  compleet	  spinnenweb.	  	  
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Conclusies	  
	  
ICT	  Conslutancy	  is	  een	  bedrijfsklasse	  waarin	  bedrijven	  zich	  bezig	  houden	  met	  advisering	  
over	  hard-‐	  en	  software	  en	  advies	  over	  de	  implementatie	  hiervan.	  Belangrijkste	  afnemers	  
bevinden	  zich	  in	  het	  Midden	  en	  Klein	  Bedrijf	  (MKB).	  Bij	  grote	  multinationals	  is	  deze	  
kennis	  vaak	  binnen	  het	  eigen	  bedrijf	  aanwezig.	  Voor	  kennisintensieve	  bedrijven	  in	  het	  
algemeen	  geldt	  dat	  geografische	  concentraties	  van	  deze	  bedrijven,	  aangeduid	  als	  
clusters,	  zich	  laten	  verklaren	  door	  de	  hoge	  mate	  van	  interactie	  tussen	  toeleveranciers,	  
samenwerkingspartners	  en	  afnemers.	  Deze	  interactie	  vindt	  vaak	  face-‐to-‐face	  plaats.	  	  
	  
Binnen	  de	  ICT	  Consultancy	  zijn	  een	  aantal	  trends	  aanwezig.	  Ten	  eerste	  neemt	  het	  
aandeel	  van	  bedrijven	  met	  slechts	  één	  werkzame	  persoon	  toe,	  ten	  kosten	  van	  de	  
categorie	  bedrijven	  met	  twee	  tot	  twintig	  werkzame	  personen.	  Ten	  tweede	  specialiseren	  
steeds	  meer	  ICT	  Consultancy	  bedrijven	  zich	  op	  een	  bepaalde	  bedrijfstak.	  Dit	  wordt	  
verklaard	  door	  het	  voordeel	  van	  ervaring.	  Wanneer	  voor	  een	  klant	  in	  een	  specifieke	  
bedrijfstak	  een	  oplossing	  is	  ontwikkeld	  en/of	  een	  advies	  is	  uitgebracht,	  dan	  maakt	  dit	  
het	  gemakkelijker	  om	  in	  dezelfde	  sector	  aan	  een	  andere	  klant	  een	  advies	  uit	  te	  brengen,	  
gebaseerd	  op	  de	  eerdere	  ervaring.	  	  
	  
Uit	  een	  analyse	  van	  spreidingspatronen	  van	  ICT	  Consultancy	  bedrijven	  in	  de	  stadsregio	  
Den	  Bosch	  blijkt	  dat	  met	  name	  in	  het	  noorden	  van	  de	  stadsregio	  deze	  bedrijven	  over	  
vertegenwoordigd	  zijn.	  Uit	  empirisch	  onderzoek,	  door	  middel	  van	  interviews	  en	  
vragenlijsten,	  blijkt	  echter	  dat	  voor	  geen	  van	  de	  benaderde	  bedrijven	  er	  een	  rationele	  
verklaring	  is	  voor	  de	  vestiging	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch.	  De	  gemeten	  concentratie	  laat	  
zich	  dan	  ook	  niet	  verklaren	  door	  de	  in	  de	  literatuur	  genoemde	  vereiste	  face-‐to-‐face	  
interactie.	  Ook	  samenwerkingspartners	  van	  de	  geïnterviewde	  bedrijven	  zijn	  niet	  zonder	  
meer	  op	  een	  bepaalde	  locatie	  of	  in	  een	  bepaalde	  regio	  te	  vinden.	  De	  rol	  van	  
infrastructuur	  wordt	  door	  alle	  geïnterviewde	  bedrijven	  als	  klein	  aangeduid.	  Het	  
empirisch	  onderzoek	  onderschrijft	  geen	  van	  de	  op	  de	  literatuur	  gebaseerde	  
verklaringen	  voor	  de	  concentratie.	  	  
	  
Aangezien	  uit	  het	  empirisch	  onderzoek	  blijkt	  dat	  geografische	  nabijheid	  van	  
toeleveranciers,	  afnemers	  en	  samenwerkingspartners	  geen	  grote	  rol	  speelt,	  	  en	  het	  
bewijs	  voor	  deze	  noodzaak	  in	  de	  literatuur	  ook	  niet	  overweldigend	  is,	  kan	  gesteld	  
worden	  dat	  binnen	  ICT	  Consultancy	  geen	  spraken	  is	  van	  clustervorming.	  Dit	  heeft	  
implicaties	  voor	  beleidsmakers,	  zowel	  op	  lokale	  als	  grotere	  schaal.	  Pogingen	  van	  
beleidsmakers	  om	  bedrijven	  zich	  in	  nabijheid	  van	  elkaar	  te	  laten	  en	  daarmee	  
samenwerking	  tussen	  bedrijven	  te	  bevorderen,	  zullen	  slechts	  minimaal	  resultaat	  
opleveren	  wat	  betreft	  ICT	  Consultancy	  bedrijven.	  Ook	  pogingen	  om	  bedrijven	  met	  elkaar	  
in	  contact	  te	  brengen	  om	  regionale	  netwerken	  te	  vergroten	  zullen	  regelmatig	  
vruchteloos	  blijken;	  het	  blijkt	  dat	  samenwerkingen	  nauwelijks	  locatie	  gebonden	  zijn.	  	  
	  
Of	  er	  een	  rationale	  verklaring	  is	  voor	  de	  oververtegenwoordiging	  van	  ICT	  Consultancy	  
bedrijven	  in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch	  behoeft	  nader	  onderzoek.	  Uit	  dit	  rapport	  ontstaat	  
echter	  de	  schijn	  dat	  de	  verklaringen	  van	  die	  oververtegenwoordiging	  eerder	  irrationeel	  
en	  toevallig	  zullen	  zijn.	  	  
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ICT Consultancy in de stadsregio Den Bosch

Geachte heer/mevrouw,

in het kader van de opleiding Sociale Geografie en Planologie aan de universiteit Utrecht voeren wij als
studenten een onderzoek uit naar bedrijven (gelieerd aan) in ICT Consultancy in de stadsregio Den Bosch. Naast
een theoretisch onderzoek proberen wij door middel van interviews, de theoretische conclusies te toetsen aan
de praktijk.

Wij wijzen er graag op dat al uw antwoorden vertrouwelijk zullen worden behandeld, en wij nooit en te nimmer
letterlijke citaten of antwoorden in het onderzoek op zullen nemen.
Indien gewenst kunt u aan het einde van de vragenlijst aangeven of u een exemplaar van het uiteindelijke
onderzoeksrapport wenst te ontvangen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Dennis Hunink
Rogier Blokhuis

Studenten Sociale Geografie en Planologie,
Universiteit Utrecht

Wij begrijpen dat een interview voor u (op korte termijn) niet mogelijk is. Des te meer waarderen wij het dat u
toch de t ijd wilt  nemen om de volgende vragen te beantwoorden. Met uw hulp kunnen wij dit wetenschappelijk
onderzoek tot een succes maken.
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  1.

Wat is de naam van uw bedrijf?*

 

  2.

Hoe zou u in het kort  de kernact iviteiten van uw bedrijven omschrijven?*

 

  3.

Hoeveel werknemers heeft  uw bedrijf?

-- maak uw keuze --

 

  4.

Heeft  uw bedrijf moeder en/of dochterondernemingen?
Zo ja, welke?*
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  5.

Hoe is de regionale spreiding van uw afnemers?

Vooral regionaal, binnen 30KM.
Vooral nationaal
Vooral internationaal

 

  6.

Hoe is de regionale spreiding van uw toeleveranciers?
N.B. Daarmee bedoelen we vooral software/product leveranciers

Vooral regionaal, binnen 30KM.
Vooral nationaal
Vooral internationaal

 

  7.

Hieronder staan een aantal stellingen. Kunt u per stelling aangeven in hoeverre u het eens bent met de
stelling?

   Geheel mee eens Geheel mee oneens 

 
Ik wil dichtbij mijn klanten gevestigd zijn.

 
Samenwerkingen met andere bedrijven leveren voordelen
op.

 
Ik werk samen met bedrijven die in de buurt gevestigd
zijn.

 
Ik kies mijn samenwerkingspartners zelf.
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Met een concurrent kun je ook samenwerken.

 
Een goede nationale infrastructuur is voor mij van belang.

 
Ik ben blij met de verbreding van de A2.

 
De infrastructuur van Den Bosch is voor mij een pluspunt. 

 
Zonder verbetering van de infrastructuur kan ik mijn werk
niet goed doen.

 

  8.

Hoeveel concurrenten heeft  u ongeveer?

-- maak uw keuze --

 

  9.

Wat is de rol van uzelf en uw concurrenten op de markt?*

 

  10.

Wat zijn volgens u de voorwaarden voor een goede samenwerking?*
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  11.

Veel bedrijven werken samen met anderen om van elkaar te leren, producten te ontwikkelen, elkaar aan
te vullen op tal van gebieden of om meer schaalgrote te bereiken. 

Werkt u bedrijf ook samen met andere bedrijven? En zo ja, met welk doel?

 

  12.

Uw bedrijf is gevest igd in de stadsregio Den Bosch. Soms is dit  een relat ief toevallige keuze, soms heel
bewust. Kunt u aangeven wat voor uw bedrijf de reden is om in de stadsregio Den Bosch gevestigd te
zijn is?*

 

  13.

Heeft  de stadsregio Den Bosch voor uw bedrijf meerwaarde, en zo ja, op welke wijze?*
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  14.

Dit  is het  einde van de vragenlijst . Heeft  u nog opmerkingen ten aanzien van de vragenlijst , of
informatie waarvan u denkt dat deze voor het onderzoek relevant zouden kunnen zijn?*

 

  15.

Eind Juli 2011 wordt het rapport  van dit  onderzoek afgerond. Indien gewenst kunt u een exemplaar
hiervan ontvangen.*

Ja, stuur mij een digitaal exemplaar
Ja, stuur mij een papieren exemplaar
Nee, ik hoef geen exemplaar.

 

  16.

Indien u aangegeven heeft  een exemplaar te willen ontvangen, zo u dan zo vriendelijk willen zijn om in
onderstaand veld uw gegevens achter te laten?
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Wij dank u hartelijk voor uw t ijd en aandacht. Uw bijdrage aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd!
 

Antwoorden verzenden
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Bijlage	  II	  -‐	  Vragenlijst	  Interview	  ICT	  Consultancy	  
	  
Juni/Juli	  2011	  
D.	  Hunink	  &	  R.	  Blokhuis	  
	  
	  
I.	  Algemeen	  
-‐	  Globale	  schets	  van	  werkzaamheden	  van	  het	  bedrijf	  
-‐	  bedrijfsgrootte	  	  
-‐	  Kent	  het	  bedrijf	  dochter/moeder	  ondernemingen?	  
	  
II	  Relaties	  afnemers	  en	  toeleveranciers	  
-‐	  Waar	  bevinden	  zich	  de	  vijf	  belangrijkste	  regionale	  toeleveranciers?	  
-‐	  Waar	  bevinden	  zich	  de	  vijf	  belangrijkste	  toeleveranciers	  buiten	  de	  stadsregio?	  
-‐	  Wat	  zijn	  de	  vijf	  belangrijkste	  klanten	  binnen	  de	  stadsregio?	  
-‐	  Wat	  zijn	  de	  vijf	  belangrijkste	  klanten	  buiten	  de	  stadsregio?	  
	  
Is	  het	  belangrijk	  voor	  uw	  bedrijf	  om	  relaties	  (afnemers/toeleveranciers)	  in	  de	  
stadsregio	  te	  hebben?	  Waarom	  wel,	  waarom	  niet?	  
	  
Werkt	  u	  ook	  samen	  met	  andere	  bedrijven	  om	  nieuwe	  toepassingen	  en	  dergelijke	  te	  
ontwikkelen?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet.	  	  
Zo	  ja:	  
-‐	  Hoe	  langdurig	  zijn	  deze	  samenwerkingen?	  
-‐	  Wat	  is	  het	  doel	  van	  deze	  samenwerkingen?	  	  
-‐	  Bevinden	  samenwerkingspartners	  zich	  in	  een	  bepaalde	  regio?	  
-‐	  Wat	  zijn	  de	  voorwaarden	  voor	  een	  goede	  samenwerking?	  
	  
III	  Relaties	  concurrenten	  
-‐	  Waar	  bevinden	  uw	  belangrijkste	  concurrenten	  zich?	  
-‐	  speelt	  vestigingslocatie	  volgens	  u	  een	  rol	  bij	  de	  keuze	  van	  afnemers	  voor	  u	  of	  een	  
concurrent?	  
-‐	  werkt	  u	  samen	  met	  concurrenten	  op	  bepaalde	  vlakken?	  
-‐	  zijn	  concurrenten	  soms	  (mede)	  verantwoordelijk	  voor	  nieuwe	  kennis?	  
	  
IV	  Overige	  relaties	  
-‐	  Werkt	  u	  samen	  met	  andere	  bedrijven,	  naast	  concurrenten	  toeleveranciers	  en	  afnemers,	  
in	  de	  stadsregio	  Den	  Bosch,	  en	  zo	  ja,	  met	  welk	  doel?	  
-‐	  	  Hoe	  hebben	  die	  samenwerkingen	  ontwikkeld	  in	  de	  loop	  der	  tijd?	  
	  
V	  Kennis	  
-‐	  Wat	  is	  uw	  voornaamste	  bron	  van	  (nieuwe)	  kennis?	  
-‐	  Werkt	  u	  op	  enige	  wijze	  samen	  met	  grote	  in	  Brabant	  gevestigde	  massaproducenten	  
(zoals	  Philips,	  ASML,	  FEI	  Company)?	  
	  
VI	  Infrastructuur	  
-‐	  Wat	  is	  in	  uw	  ogen	  het	  belang	  van	  de	  (verbrede)	  A2	  die	  langs	  Den	  Bosch	  loopt	  voor	  uw	  
bedrijf?	  
-‐	  Heeft	  u	  zakelijke	  relaties	  met	  bedrijven	  of	  instellingen	  die	  eveneens	  in	  de	  nabijheid	  van	  



de	  A2	  gevestigd	  zijn?	  Zo	  ja,	  in	  welke	  (stads)regio	  en	  in	  welke	  sector	  opereren	  deze	  
bedrijven?	  
-‐	  Wat	  zijn	  de	  belangrijkste	  redenen	  voor	  vestiging	  in	  Den	  Bosch?	  	  	  
-‐	  Wat	  is	  de	  meerwaarde	  van	  de	  stadsregio	  voor	  uw	  bedrijf?	  
-‐	  Ziet	  u	  ontwikkelingen	  in	  de	  stadsregio	  die	  negatief	  zijn	  voor	  uw	  bedrijf?	  
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