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In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Berenschot 
een onderzoek uitgevoerd onder ruim 2000 bedrijven naar de aard, omvang 
en effecten van het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. 

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat het verplaatsen van bedrijfsac-
tiviteiten naar het buitenland een ontwikkeling is die in sommige sectoren 
al geruime tijd gaande is en in toenemende mate een rol speelt. Bedrijven 
dienen hierop te anticiperen en in te spelen. 

Circa 10% van de onderzochte bedrijven heeft in de afgelopen 3 jaar ver-
plaatst en 6% is dat het komende jaar van plan. Er zijn grote verschillen 
tussen sectoren geconstateerd. De belangrijkste sectoren waar verplaatsing 
al geruime tijd speelt zijn textiel, machinebouw/elektro/transportmiddelen, 
metaal en chemie. De sectoren waar het onderwerp sinds kort en alle hevig-
heid actueel is zijn ICT en de meubelindustrie. 

De macro economische gevolgen voor de werkgelegenheid zijn tot op heden 
relatief beperkt. Een groot gedeelte van de bedrijven heeft aangegeven niet 
te verplaatsen door locatiegebondenheid van de activiteit. Ruim 84% van de 
onderzochte bedrijven binnen de scope van het onderzoek is niet van plan 
te verplaatsen en heeft dit niet gedaan. De afgelopen drie jaren zijn jaarlijks 
gemiddeld gemiddeld circa 9.000 banen verdwenen door het verplaatsen 
van activiteiten naar het buitenland.

Uit dit onderzoek blijkt dat van de bedrijven die verplaatsen circa 45% laag-
geschoolde productie verplaatst. Circa 16% van de bedrijven verplaatst 
hooggeschoolde productiewerkzaamheden. Bedrijven verplaatsen met name 
naar Midden-, Oost-Europa (52%) en West-Europa (42%). Voorts blijkt dat 
tot op heden het aandeel van China (16%) en India (11%) nog beperkt is. De 
voornaamste doelstelling om activiteiten te verplaatsen blijkt kostenbespa-
ring (62%) te zijn. Een groot gedeelte van de bedrijven die verplaatsen is 
tevreden (80%).

Bedrijven moeten nadenken over de strategische richting en hierop anticipe-
ren. De ontwikkeling van verplaatsen wordt mede verklaard door globalise-
ring. Lagere kosten gaan niet langer, zoals in het verleden, samen met lage 
kwaliteit. Naar verwachting zal globalisering verregaande invloed hebben op 
bestaande kostenstructuren in vrijwel elke sector. Het is van eminent belang 
dat Nederlandse bedrijven op deze ontwikkeling anticiperen. Op tijd inspelen 
op de veranderingen, biedt Nederlandse bedrijven wel degelijk nieuwe kan-
sen. Voor ieder bedrijf is de mate van impact specifiek en moet nagedacht 
worden over de plaats in de keten en de toegevoegde waarde in de keten.

Dit is een samenvatting van het onderzoek. Indien u meer over het 
onderzoek wilt weten of het volledige rapport wilt opvragen, dan kunt u 
contact opnemen met Meta van den Brandhof, 030-2916969 of per mail 
MwB@berenschot.com.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
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AARD, OMVANG EN EFFECTEN VAN 
VERPLAATSING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 
NAAR HET BUITENLAND - SAMENVATTING

AANLEIDING, DOELSTELLING EN GEHANTEERDE DEFINITIE VOOR HET 
ONDERZOEK

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt in toenemende mate geconfron-
teerd met internationale ontwikkelingen die van grote invloed zijn op zijn 
omvang en functioneren. Eén van die ontwikkelingen is het verplaatsen 
van bedrijfsactiviteiten uit Nederland naar het buitenland. Als gevolg 
daarvan komen maatschappelijke en politieke vragen op over de aard, de 
omvang en de betekenis van verplaatsing. Vanuit dit perspectief heeft de 
overheid, in het bijzonder het Ministerie van Economische Zaken, behoef-
te aan meer informatie over deze internationale ontwikkeling. 

Doelstelling van dit uitgevoerde onderzoek is inzicht te verkrijgen in de aard, 
de omvang en de achtergrond en motieven van het verplaatsen van activiteiten 
door in Nederland gevestigde bedrijven. 

Ten behoeve van het onderzoek is een eenduidige definitie van ‘verplaat-
sen van bedrijfsactiviteiten’ noodzakelijk: ‘het door een in Nederland 
gevestigd bedrijf verplaatsen van bedrijfsactiviteiten buiten Nederland ter 
vervanging van activiteiten in Nederland door het uitbesteden aan een 
derde partij of het doen van directe buitenlandse investeringen. Het gaat 
bij directe buitenlandse investeringen met name om vervangingsinves-
teringen van activiteiten die in Nederland worden uitgevoerd en niet om 
uitbreidingsinvesteringen op de lokale (buitenlandse) markt’.

ONDERZOEKSOPZET

Als vertrekpunt is de sector SWOT-studie gehanteerd, die eerder door 
Berenschot voor het Ministerie van Economische Zaken werd verricht. 
Op basis van deze SWOT-studie is bepaald in welke sectoren het thema 
verplaatsen naar het buitenland het meest actueel is. De scope van de 
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uiteindelijk gekozen twaalf sectoren met een totale werkgelegenheid van 
1,6 miljoen fte (fulltime equivalent) is vervolgens verder afgebakend door 
bedrijven met minder dan 20 werknemers uit te sluiten. Hierdoor is de 
onderzoeksscope vastgesteld op 1,1 miljoen fte en circa 11.624 bedrijven. 
In deze sectoren is een telefonische enquête uitgevoerd waaraan 2.106 
bedrijven hebben deelgenomen. Daarnaast heeft deskresearch plaats-
gevonden, zowel integraal als per sector. De enquête en deskresearch 
resultaten zijn vervolgens uitgediept door het houden van interviews met 
directeuren uit groot-, midden- en kleinbedrijf. Uit de interviews zijn ach-
terliggende motieven duidelijk geworden. Ook is inzicht in de context van 
de markten ontstaan. Bovendien zijn verwachtingen ten aanzien van toe-
komstige ontwikkelingen geïnventariseerd.

Om representatieve uitspraken over sectoren te kunnen doen is een dis-
proportioneel gestratificeerde steekproef uitgevoerd. De populatie binnen 
de onderzoeksscope is ingedeeld in clusters, op basis van branche en 
grootteklasse. Binnen elk cluster is een steekproef getrokken.

Het onderzoek is via een telefonische enquête uitgevoerd onder directeu-
ren, om maximale respons en betrouwbaarheid te bereiken.  

De steekproef is achteraf herwogen naar sector en grootteklasse. Het 
databestand is geanalyseerd op non-respons analyse, ‘rechte tellingen’, 
correlaties, ratio’s en kruistabellen. 

Wij hanteren een betrouwbaarheidsinterval van 95% (dat betekent dat 
de kans 95% is dat de verkregen uitkomsten vergelijkbaar zijn met de 
uitkomsten uit een andere steekproef uit dezelfde populatie) en een 
betrouwbaarheidsmarge van circa 5%. De uitkomsten van de enquête zijn 
getoetst met de uitkomsten van de deskresearch studie en de gehouden 
interviews.
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DE OMVANG VAN VERPLAATSING

Uit het onderzoek blijkt dat het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten in de 
afgelopen jaren al geruime tijd plaatsvindt en ook in de toekomst door zal 
blijven gaan. 

Het gemiddelde percentage bedrijven dat verplaatst, bedraagt bijna 10%, 
maar verschilt per sector

Van de onderzochte bedrijven binnen de scope van het onderzoek heeft 
circa 10% de afgelopen tien jaar activiteiten naar het buitenland ver-
plaatst. Hierbij geeft circa 2% van de onderzochte bedrijven aan dat zij 
het afgelopen jaar activiteiten hebben verplaatst, circa 4% heeft dit in 
de afgelopen drie jaar gedaan en eveneens circa 4% heeft dit in de jaren 
daarvoor tot tien jaar geleden uitgevoerd. Daarnaast geeft 6% van de 
onderzochte bedrijven aan het komende jaar van plan te zijn activiteiten 
te verplaatsen. Vrijwel al deze bedrijven hebben nog niet eerder activitei-
ten verplaatst. Hoewel een beperkt aantal bedrijven ervaring heeft met 
verplaatsen, is er, op een tijdschaal van tien jaar, sprake van een stijging 
van het aantal bedrijven dat bedrijfsactiviteiten verplaatst. 
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Figuur 1.1 Cumulatieve verplaatsing in percentage van aantal bedrijven.
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Het merendeel van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen tien jaar 
echter geen activiteiten verplaatst en is ook niet van plan dit in de komen-
de twaalf maanden te gaan doen. Dit geldt voor 84% van de onderzochte 
bedrijven binnen de scope van het onderzoek. 

De belangrijkste reden die bedrijven noemen om niet te verplaatsen, is 
dat de activiteiten locatiegebonden zijn. Circa 39% van de bedrijven die 
niet verplaatsen geeft dit aan als doorslaggevende reden. 

Een toename in de tijd van aantal sectoren, aantal bedrijven en 
gemiddelde omvang

Verplaatsen van bedrijfsactiviteiten is in de afgelopen jaren toegenomen 
en zal naar verwachting het komende jaar in een aantal sectoren nog ver-
der groeien. Deze toename geldt voor het aantal sectoren waarin wordt 
verplaatst, het aantal bedrijven per sector dat verplaatst en ook voor de 
gemiddelde omvang per verplaatsing. 

Gedurende de afgelopen drie jaar zijn in elf van de twaalf sectoren acti-
viteiten verplaatst naar het buitenland, terwijl dat in de jaren daarvoor 
bij vijf van de twaalf sectoren het geval was. Kijkend naar de toekomst, is 
de verwachting dat bedrijven binnen vrijwel alle onderzochte sectoren de 
komende twaalf maanden activiteiten zullen verplaatsen.

Ook de gemiddelde omvang van de verplaatsing uitgedrukt in aantal fte is 
toegenomen. Bij bedrijven die het afgelopen jaar hebben verplaatst, is de 
omvang van de verplaatsing naar het buitenland gemiddeld 44 fte. Dit is meer 
dan bij bedrijven die de afgelopen drie jaar hebben verplaatst (gemiddelde 
omvang van de verplaatsing is 31 fte) en bij bedrijven die de afgelopen tien 
jaar bezig zijn (circa 27 fte). Ook relatief gezien neemt de omvang van de ver-
plaatsing toe. Het percentage fte van het totale aantal fte op de vestiging van 
het bedrijf dat verplaatst, stijgt van gemiddeld 25% (afgelopen 3 jaar) naar 
gemiddeld 27% (afgelopen jaar).  

De toename dient te worden geplaatst in het perspectief van de ontwikke-
lingen in de verschillende sectoren, zoals de neergaande conjunctuur, de 
toegenomen concurrentie in diverse sectoren, de druk op de winstgevend-
heid en de toename van het aantal reorganisaties en daaruit voortvloei-
ende ontslagen, maar ook de uitbreiding van de EU. 
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VERSCHILLEN TUSSEN SECTOREN

Het percentage bedrijven dat activiteiten heeft verplaatst, verschilt sterk 
tussen de verschillende sectoren. Sectoren zijn in te delen in vier cate-
gorieën. De omvang en groei van de verplaatsingen zijn in de volgende 
figuur weergegeven, in relatie tot de grootte van de betreffende sector.

Categorie A betreft de sectoren waarbinnen het thema verplaatsing rela-
tief kort speelt en waarin een zeer sterke groei verwacht wordt. Categorie 
B betreft de sectoren waarbinnen verplaatsing al enige tijd gaande is en 
waarin een verdere, meer dan gemiddelde, groei verwacht wordt. Categorie 
C betreft de sectoren waarbinnen het thema speelt, maar waarbij bedrij-
ven minder dan gemiddeld activiteiten verplaatsen. De laatste categorie D 
betreft de sector waar verplaatsing tot dusverre nauwelijks speelt. 
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Figuur 1.2 Indeling sectoren naar categorieën.
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Verplaatsing vindt plaats in sectoren die van groot belang zijn voor de 
Nederlandse economie en werkgelegenheid. In deze sectoren wordt 
bovendien een groei verwacht van de verplaatsing van activiteiten. Zo zijn 
de sectoren metaal, machinebouw/elektro/transportmiddelen, aardolie/
chemie/rubber/kunststoffen en voeding trekkers voor de Nederlandse 
economie1. Voor industriële sectoren is eerder aangetoond, dat elke direc-
te baan in de industrie ook minimaal een baan in andere sectoren bete-
kent en dat aangenomen mag worden dat deze verhouding sinds 1990 in 
de loop der tijd is toegenomen2. 

Detailanalyse op sectorniveau toont ook aan dat circa de helft van het tota-
le aantal verplaatste fte binnen de trekkende sectoren heeft plaatsgevon-
den, terwijl de andere helft voor rekening van de overige sectoren komt.

VERPLAATSTE ACTIVITEITEN EN REGIO’S WAARNAAR VERPLAATST WORDT

Laaggeschoolde productie is de activiteit die het meest verplaatst wordt 
(aangegeven door circa 45% van de bedrijven die verplaatsen). Daarnaast 
geeft 16% van de bedrijven die verplaatsen aan, ook hooggeschoolde pro-
ductiewerkzaamheden te verplaatsen.

 1) Zie: Sector-SWOT studie Nederland, Berenschot 2004.
 2) Zie: Reflecties op plaats en toekomst van de Nederlandse maakindustrie, SEO 2002.
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Figuur 1.3 Verplaatsing per type activiteit.
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Verplaatsing vindt tot op heden vooral plaats naar lagelonenlanden3 
(tweederde van de bedrijven die verplaatsen, kiezen deze landen) maar 
ook binnen West- en Zuid-Europa4. 

Het merendeel van de activiteiten wordt binnen Europa verplaatst. Het 
totale aantal verplaatsingen van activiteiten naar Azië is tot op heden 
lager dan naar Europa. 

De top drie van regio’s waarnaar activiteiten verplaatst zijn, bestaat uit 
Midden- en Oost-Europa5, West- en Zuid-Europa en Azië. Binnen veel sec-
toren speelt overigens verplaatsing naar zowel Midden- en Oost-Europa, 
West- en Zuid-Europa als Azië. 

Circa eenderde van de bedrijven die activiteiten hebben verplaatst, heeft 
dit gedaan naar West-Europa. Dit zijn geen lagelonenlanden. In het onder-
zoek is geen correlatie gevonden tussen de soort bedrijfsactiviteit en de 
regio waar naartoe verplaatst is. Het meest bepalend voor de regiokeuze 
is de (aard van de) sector.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat elk afzonderlijk bedrijf een activi-
teit naar meerdere regio’s kan verplaatsen.

3) Onder lagelonenlanden worden in dit onderzoek de regio’s Midden- en Oost-Europa, Azië, Afrika en Latijns Amerika geschaard 
(onder hogelonenlanden vallen de regio’s West- en Zuid-Europa, Noord Amerika, Australië).

4) Onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje, Oostenrijk, Scandinavië, Portugal, Zwitserland, 
België, Luxemburg, etc.

5) Onder andere Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Macedonië, Kroatië, Servië, Rusland.
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Figuur 1.4 Verplaatsing naar regio.
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Binnen vrijwel alle sectoren worden activiteiten verplaatst naar Midden- 
en Oost-Europa. Bij de sectoren aardolie/chemie/rubber/kunststoffen, 
metaal, machinebouw/elektro/transportmiddelen, meubel en textiel/kle-
ding/leer is het percentage bedrijven dat verplaatst naar deze regio, rela-
tief hoog. 

In een beperkt aantal sectoren is het percentage bedrijven dat naar Azië 
verplaatst hoog. Dit geldt met name voor de sectoren metaal, textiel en 
machine/elektro/transportmiddelen. 

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN VAN BEDRIJVEN DIE VERPLAATSEN

Het aantal bedrijven dat activiteiten verplaatst, ligt fors hoger naarmate 
de bedrijven internationaal actiever zijn. Grote bedrijven lopen voorop 
met het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland. Middelgrote 
bedrijven volgen. Met name kleine bedrijven hebben in het verleden min-
der vaak activiteiten verplaatst dan grote bedrijven.

Het blijkt dat zowel omzet als winstgevendheid niet of nauwelijks bepa-
lend zijn voor het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten. Zowel winstgevende 
als verliesgevende bedrijven verplaatsen activiteiten naar het buitenland. 
Daarnaast blijkt geen statistisch significant verband te bestaan tussen de 
toegevoegde waarde per werknemer en de mate van verplaatsing.

In alle sectoren blijkt dat kostenbesparing de belangrijkste overweging is 
geweest voor het verplaatsen van activiteiten. Van de bedrijven die heb-
ben verplaatst, geeft 62% kostenbesparing als doorslaggevend argument.

44% van de bedrijven die activiteiten hebben verplaatst, geeft aan dat 
meer dan 5% kostenbesparing mogelijk is. Voor 35% van de bedrijven 
waren de kostenbesparingen nihil of minder dan 5% (20% van de bedrij-
ven geeft aan geen besparing te hebben gerealiseerd). 

Circa 80% van de bedrijven die activiteiten hebben verplaatst, heeft aan-
gegeven tevreden tot zeer tevreden te zijn. Dit geldt voor vrijwel alle sec-
toren.

Een beperkt aantal bedrijven (12%) heeft activiteiten teruggehaald uit het 
buitenland. In vrijwel alle sectoren komt terughalen voor. Het zijn met 
name kleine bedrijven die activiteiten terughalen.
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EFFECTEN EN ERNST VAN DE VERPLAATSINGEN 

Effecten op werkgelegenheid

Wij schatten op basis van ons onderzoek in, dat in de twaalf sectoren 
de activiteiten van circa 37.000 werknemers over de afgelopen drie jaar 
zijn verplaatst naar het buitenland, met een marge van 27.000 en 47.000 
banen (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

Het netto-effect voor de werkgelegenheid ligt lager, omdat een gedeelte 
van de betreffende werknemers direct is herplaatst binnen andere functies 
van het bedrijf in Nederland (circa 10.000 werknemers). Dit betekent dat 
de werkgelegenheid in de onderzochte onderzoekspopulatie van 1,1 mil-
joen fte tussen de 1,5 en 3,4% netto is afgenomen (in een tijdsbestek van 
drie jaar). Zoals eerder gezegd, is een kanttekening hierbij, dat bedrijven 
met minder dan 20 werknemers buiten de onderzoeksafbakening vallen. 

Een beperkt gedeelte van de bedrijven die activiteiten hebben verplaatst, 
is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de totale omvang van 
het aantal verplaatste fte. Bij de 10% grootste verplaatsingen, zijn naar 
schatting 28.000 fte verplaatst. Dit komt overeen met 75% van de totale 
omvang van de verplaatste banen.

Deze inschattingen worden bevestigd door het door ons uitgevoerde 
deskresearch. Onderzocht zijn publicaties in de regionale en landelijke 
dagbladen over de afgelopen drie jaar. Verder is het zichtbaar dat de ver-
schillen tussen de sectoren groot zijn. 

Voor de toekomst zijn op basis van dit onderzoek geen harde inschattingen 
te maken voor de effecten op de werkgelegenheid. Het rechtlijnig doorreke-
nen van de huidige trend op basis van het aantal bedrijven dat het komende 
jaar van plan is te gaan verplaatsen, resulteert in een additionele reductie van 
de Nederlandse werkgelegenheid van 13.000 tot 16.000 fte in de komende 
twaalf maanden. Dit is een inschatting op basis van de bedrijfsomvang van 
die bedrijven die van plan zijn te gaan verplaatsen en de gemiddelde afname 
van de werkgelegenheid per verplaatsing gedurende het afgelopen jaar. 

Bij deze berekeningen en inschattingen is echter geen rekening gehouden 
met mogelijke multiplier effecten en indirecte effecten van verplaatsen op 
de werkgelegenheid. Deze effecten kunnen verschillen per sector en zou-
den significant kunnen zijn. In dit onderzoek zijn deze niet onderzocht. 



12

Ernst van verplaatsingen

Het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland is een ont-
wikkeling die in sommige sectoren al geruime tijd gaande is en in toe-
nemende mate een rol speelt. De macro-economische effecten op de 
werkgelegenheid zijn tot op heden relatief beperkt, zeker in relatie tot het 
totale aantal ontslagen in de afgelopen jaren. Op sectorniveau en zeker 
per individueel bedrijf kan het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten echter 
grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Zoals al werd geconclu-
deerd, geldt dat indien binnen de trekkende sectoren in toenemende mate 
activiteiten worden verplaatst, eenzelfde toenemende mate van reductie 
van activiteiten in de ondersteunende sectoren het gevolg is. 

De ontwikkeling van verplaatsen wordt mede verklaard door de globalise-
ring. Meerdere internationale studies wijzen erop dat migratie van hoge-
lonenlanden naar lagelonenlanden toeneemt. Dit wordt de laatste jaren 
onder andere versneld door ontwikkelingen op het gebied van de commu-
nicatie-, informatietechnologie en supply chain management. 

Lagere kosten gaan niet langer, zoals in het verleden, samen met lage 
kwaliteit. Naar verwachting zal globalisering verregaande invloed hebben 
op bestaande kostenstructuren in vrijwel elke sector. 

In de sectoren waarin verplaatsing veel voorkomt, zoals de metaalindustrie 
en de machine/metaalelektro/transportmiddelen, is sprake van een omwen-
teling6. Nederland c.q. West-Europa kan niet meer concurreren in arbeidsin-
tensieve productie, maar kent wel een voorspoedige ontwikkeling in hoog-
waardige specialismen. Een verschuiving vindt plaats van eenvoudige produc-
tie naar kennisindustrie. Dit is een langetermijntrend. Het is een verschuiving 
waarbij bepaalde segmenten en bedrijven floreren terwijl andere wegkwijnen. 
Voor sectoren als ICT geldt iets soortgelijks, al gaat het daar om software-
productie en dienstverlening op afstand zoals helpdesks of callcenters. 

Globalisering leidt ertoe dat internationale bedrijven in toenemende mate 
activiteiten naar lagelonenlanden verplaatsen. Hierdoor kan worden ver-
wacht dat in relatief korte tijd toenemende prijsdruk zal ontstaan op de 
Nederlandse markt door bestaande en nieuwe buitenlandse aanbieders. 

Het is van eminent belang dat Nederlandse bedrijven op deze ontwikke-
ling anticiperen. Op tijd inspelen op de veranderingen, biedt Nederlandse 
bedrijven wel degelijk nieuwe kansen.

6) Zie: Sector SWOT studie Nederland, Berenschot 2004.
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Bedrijven in Nederland richten zich door de globalisering in toenemende 
mate op activiteiten waarmee hoge toegevoegde waarde wordt gecreëerd. 
Deze ontwikkeling heeft grote effecten op waardeketens. Volledige ketens 
waar de toegevoegde waarde in Nederland relatief laag is, verdwijnen 
naar het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de metaal 
elektro- en de textielindustrie. Door deze ontwikkeling blijven met name 
locatiegebonden activiteiten zoals maatwerk en service over, evenals de 
regiefunctie voor die ketens waar Nederland nu sterk in is en op termijn 
hoge toegevoegde waarde kan blijven bieden. 

Uiteindelijk is het van groot belang het langetermijneffect vast te stel-
len van de verplaatsingen op de gehele Nederlandse werkgelegenheid en 
de export. Dit is niet gemakkelijk. Als de genoemde omwenteling naar 
de kennisindustrie c.q. kenniseconomie slaagt, zal dit effect meevallen 
omdat voldoende vervangende werkgelegenheid en export zullen ont-
staan. Als de omwenteling echter niet slaagt, dreigen de economische 
clusters die nu onze economie trekken, verloren te gaan en zou een neer-
waartse spiraal in kunnen treden. Het risico van het verdwijnen van hele 
ketens uit Nederland, inclusief productie en R&D is in dit geval reëel. 
Dit proces speelt zich af tegen de achtergrond waarin ook hoogwaardige 
werkzaamheden als engineering en R&D steeds meer concurrentie onder-
vinden vanuit lagelonenlanden. 

In de diepte-interviews is gewaarschuwd voor het relatief lage aantal stu-
denten in technische afstudeerrichtingen in Nederland dat uitstroomt ten 
opzichte van universiteiten in het buitenland. In lagelonenlanden wordt 
de aanwas van hoogopgeleide werknemers mede verklaard door een pro 
actief beleid gericht op het faciliteren van R&D-centra van multinationals 
en de vorming kennisclusters met universiteiten. 

Voor een succesvolle omwenteling in Nederland wordt inventief onder-
nemerschap (meer dan alleen innovatie) als noodzakelijke voorwaarde 
genoemd. Het is echter niet voldoende. Voorwaarde is ook dat de meest 
essentiële kennisclusters voldoende substantie behouden, zowel qua 
omvang als qua kennisniveau. 

Daarnaast is in interviews gesteld dat op punten als loonkosten, arbeids-
flexibiliteit, regeldruk en financiële prikkels op microniveau de omstan-
digheden in Nederland moeten verbeteren. Generieke en macro-economi-
sche maatregelen alleen zijn belangrijk maar slechts randvoorwaardelijk. 
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De geïnterviewden, vooral in de trekkende sectoren (en de andere secto-
ren waar verplaatsing speelt), geven aan dat op deze gebieden de regels 
van het spel structureel veranderd zijn, en dat er nog veel en snel verbe-
terd moet worden, wil Nederland de concurrentiepositie innemen die het 
had. 
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