
PERSPECTIEF 

N aar een revival van de regio? 
Door Jan Maarten de Vet 

T erug naar de regio 

In het denken over de schaal 
van ons economisch handelen schuilt een 
opvallende paradox. Al sinds de Middel
eeuwen is er sprake van schaalvergro
ting in de economie. De ontwikkeling 
van 'dorps' -economieën, via graafschap
pen en provinciën, naar een nationale 
economie werd in veel gevallen pas in de 
1ge eeuw bereikt. Achteraf gezien blijkt 
dit slechts een tussenstadium te zijn ge
weest. De 20e eeuw stond in het teken 

Wat is het geheim achter de 
succesvoUe ontwikkeling 

van sommige regio 's? 

nog wel degelijk van belang. Recent on
derzoek, vanuit een evolutionair- en in
stitutioneel-economisch perspectief, toont 

. aan dat globalisering en regionalisering 
geen tegengestelde, maar juist comple
mentaire ontwikkelingen zijn (1). Onder 
invloed van de globalisering sinds het 
begin van de jaren tachtig, ontwikkelden 
regio's zoals Baden Württemberg, Noord
Italië, Californië en de regio rond 
Bangkok zich in economisch opzicht veel 
sneller dan de naties waartoe zij beho
ren. 

Welke elementen spelen 
daarbij een rol? 

En waarom lukt het in 
bepaalde regio's wel om 
een achterstand in een 

van de internationalisering, sinds kort 
gevolgd door de globalisering. Inter
nationalisering heeft betrekking op de 
uitbreiding van economische activiteiten 
over de landsgrenzen en is als zodanig 
geen nieuw verschijnsel. Globalisering 
duidt echter op een functionele integra
tie tussen economische activiteiten die 
over de aardbol zijn verspreid. Een ex
plosieve groei van de wereldhandel, een 
toename van buitenlandse investeringen 
en een stijging van het aantal strategi-

voorsprong om te zetten, 
terwijl andere regio 's zich 

ondanks jarenlange 
overheidssteun nauwelijks 

lijken te ontplooien? 

Veel van dergelijke regio's kenmerken 
zich door bepaalde, gespecialiseerde acti
viteiten. Klassieke voorbeelden zijn de 
microchips uit Silicon Valley, de mode uit 
Parijs en de horloges uit de Jura. Minder 
bekend, maar daarom niet minder be
langrijk, zijn de muziekinstrumenten uit 
Hammamatsu (Japan), het zilverbestek 
uit Solingen en de medische instrumen
ten uit Orange County (Californië) (2). 
Langzaam groeit het besef dat een sterke 

Met deze ogenschijnlijk 
simpele vragen houdt de 

auteur zich in dit artikel bezig. 

• 
sche allianties en joint-ventures zijn alle symptomen van dit pro
ces. De origine van de auto's, computers en andere duurzame 
consumptiegoederen die wij aanschaffen is nauwelijks meer te 
traceren. Onze kruidenier om de hoek zit nu ook al in Amerika 
en onze spaargelden worden belegd in Shanghai. 
Het lijkt voor de hand te liggen om in een tijd van globalisering 
alle aandacht de richten op mondiale trends en ontwikkelingen 
en de regio niet langer te beschouwen als een relevant schaalni
veau. Met name neo-klassieke economen menen dat de groeien
de mobiliteit van kapitaal en arbeid leidt tot een convergerend 
economisch landschap, waarin alle activiteiten op den duur vol
gens een bepaald patroon over de aardbol verspreid zullen zijn. 
In deze wereld bestaat weinig ruimte voor de regio en de daar
aan verbonden identiteiten en specialisaties, die vaak zijn ge
vormd door historische ontwikkelingen. De 'homo economicus' 
zal zich verplaatsen in een uniform landschap waar afstand geen 
rol van betekenis meer speelt. 
Een groeiend aantal wetenschappers, bedrijfsadviseurs, zaken
lieden en politici daarentegen acht het schaalniveau van de regio 

Jan MaartelI de Vet is sellior adviseur bij Kolpron Consmtants. Dit artikel, 
op persoonlijke titel geschrevell , is deels gebaseerd op werkzaamheden ver
richt tijde.1S een studie aan de Universiteit van Califomië Los Angeles 
(UelA) ell een die'lStverbund bij de Organisatie voor Economische 
Samruverking en Olltwikkelillg (OESO) . 

• 
regionale economie een voorwaarde is om 

als natie in de wereldeconomie stand te kunnen houden. De pa
radox schuilt in het feit dat de regio opnieuw in de belangstelling 
komt te staan, om de internationale economische ontwikkelin
gen beter te kunnen begrijpen èn te kunnen sturen .. 

Het geheim van regionaal-economische 

ontwikkeling (3) . 

Regio's die een snelle ontwikkeling doormaken worden vrijwel 
altijd gekenmerkt door een combinatie van nieuwe produkten, 
nieuwe markten en nieuwe bedrijven. De nieuwe produkten en 
markten liggen vaak in het verlengde van reeds bestaande acti
viteiten in de regio. Zij vormen de bestaansgrond voor nieuwe 
bedrijven, die vaak worden opgestart door 'spin-offs' van be
staande bedrijven. Zo kan de ontstaansgeschiedenis van veen 

(1). Zie onder meer M.E. Porter (1990) "Tl~ Competitive Advalltage of 
Natio.lS" en K. Ohmae (1995) "The End ofthe Nation State: The rise of 
regional econormes". 
(2). Voor ~en goede inventarisatie: M.E. Enright (1991) "Geographical 
cOlicentratio.1S alld 111dustrial organization".Dissertatie.Harvard Ulliversity. 
(3) . 111 dit artikel wordt nadrukkelijk over economische 'olltwikkeling en niet 
over ecollomische groei gesproken. Terwijl laatstgenoemde term betrekking 
heeft op een vergroting van het reeds bestaande, heeft de eerste tem. be
trekking op progressie, vooruitgang ell een verbetering van het welzijn van 
de illdividu, Zijll omgeving en het milieu. 
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cluster van 100 medisch-technologische bedrijven in Zuid
Californië grotendeels worden teruggevoerd tot de activiteiten 
van een in 1960 aldaar neergestreken medicus, Lowell Edwards, 
die een bedrijf voor hartkleppen startte, van waaruit, direct of in
direct, voortdurend nieuwe produkten, markten en bedrijven ont
stonden (4). Andere voorbeelden van het succesvol voortbouwen 
op bestaande kennis en kunde vormen de overschakeling van de 
produktie van bergschoenen op die van skilaarzen in het Ita
liaanse Montebelluna en de overschakeling van textielvezels op 
surfplanken dQor Ten Cate in Twente. Het is dus belangrijk om 
goed op de hoogte te zijn van het in een regio aanwezige poten
tieel. Hiervoor vormt schatgraven in eigen regio vaak de eerste 
stap (5). 

band met de globalisering aan de orde. Bedrijven zijn immers 
voortdurend op zoek naar de meest geschikte lokatie voor hun ac
tiviteiten. Een goede transport- en communicatie-infrastructuur 
stelt bedrijven daadwerkelijk in staat om deze optimale locaties 
wereldwijd te traceren en hun investeringsbeleid daarop te rich
ten. Uiteraard verschillen deze lokaties per bedrijfstak. De auto
mobielindustrie, assemblage van elektronische componenten en 
de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld, vereisen alle een ver
schillende en specifieke bedrijfsomgeving. Zij hebben toegang no
dig tot een toegespitste, ondersteunende infrastructuur en een 
gespecialiseerde arbeidsmarkt, terwijl zij worden omgeven door 
een complex van toeleveranciers, afnemers, dienstverleners èn 
concurrenten. 

Selected spin offs in Orange County's medical device industry. Souree of data : fieldwork. 

Figuur 1: Ontstaansgeschiedenis van de medische instrumentenindustrie in Orange County, Californië. 
(Uit: 'Research Poliey', Elsevier Science B. V.) 

De ontwikkeling van een regio wordt voorts in sterke mate be
paald door de taakverdeling, samenhang en samenwerking van 
het regionale bedrijfsleven. In de economische wetenschap is, 
voortbouwend op de transactiekost-theorie, een grondige analyse 
gemaakt van de feitelijke verbanden en relaties tussen geogra
fisch geconcentreerde clusters van bedrijven. De ontwikkeling 
van deze clusters en de regio's waarin zij zijn gevestigd, blijkt ge
paard te gaan met een steeds verdergaande arbeidsverdeling tus
sen de bedrijven. Hierdoor kunnen afzonderlijke ondernemingen 
hun aandacht op een deel van het complexe produktieproces con
centreren, dit bevordert innovatie en levert allerlei schaalvoorde
len op. Verder schept arbeidsdeling mogelijkheden voor toeleve
ranciers, onderhoudsbedrijven, adviseurs, etcetera. Een en ander 
leidt tot een uniek produktiemilieu voor de betreffende 
activiteiten (6). 
Het succes van dergelijke regio's oefent aantrekkingskracht uit 
op buitenlandse investeringen. Hier komt het belangrijke ver-

(4) . j .M. de Vet & AJ. Scott (1992) "The Southern Califonian Medical 
Device Industry: Innovation, New Firm Fonnation and wcation", in 
Research Poliey, Vol. 21,p.145-161. 
(5). IJ. BoeckJlOut en A. W. Verkennis (1993) "Schatgraven in eigen 
regio" , in ESB, 9 juni. 

Kortom, de kenmerken van succesvolle regio's -zoals hierboven 
beschreven: sluiten nauw aan bij de specifieke vestigings
voorwaarden die door veel internationaal opererende onderne
mingen worden gesteld. Zonder overdrijving kan daarom worden 
gesteld dat succesvolle, geografisch geconcentreerde clusters van 
activiteiten de basis vormen voor zowel internationalisering als 
globalisering. Het succes van die regio's levert een wezenlijke bij
drage aan de nationale economie, door het bieden van werkgele
genheid, exportmogelijkheden en door het aantrekken van bui
tenlands kapitaal (7). 

De belangrijkste factor voor economisch succes wordt echter 
gevormd door de kwaliteit van het 'human capita!' in de regio. In 
de kenniseconomie die zich gaandeweg in de Westerse wereld 
ontwikkelt, komt het steeds meer aan op de doeltreffende inzet 
van menselijk kapitaal. Het gaat daarbij enerzijds om het oplei
dingsniveau, de mentaliteit en de motivatie van de beroepsbevol
king, en anderzijds om de praktische bruikbaarheid van kennis 

(6). AJ. Scott (1988) "Metropolis: [rom the division ol labor to urban 
10""". University ofCalifornia Press. BerkeleylLos Angeleslwndon. 
(7). j.M. de Vet (1993) "Globalisation Ulld local and regiollal competitive
ness ", in STI Review. OECD: Paris. December. 

enkur 
nemen 
tieel, 1 

hulpbr 
geleide 
maar i 
de om! 
veel (v' 
te sch: 
bouwel 
anders 
regiom 
gionale 
De suo 
als m~ 
ontwik 
eenzijd 
van ge 
langrijl 
hoogon 
mogelij 
econorr. 
dergel( 
niet go 
wijzigir 
Londen 
werken 
gio ron 
zwaar 
inzakte 
van de 
de defe 
ten. De 
naal-ecl 
nomie 1 

en 'niet 

ches le~ 
tiecapal 
ches niE 
zich blo 
geheim 
de capa 
standig 
heeft d: 
schaal i 

van cre: 
in te sp 
pitaalin 
mie. 

Lessen 

Welke 1 
voor het 

(8). Zie , 
Develop' 
(9). OEi 
MaastricJ 
Parijs. 



en kunde. Economische prestaties worden vandaag de dag in toe
nemende mate verklaard door de sterkte van het arbeidspoten
tieel, veel meer dan door de beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen of andere fysieke omstandigheden (8). Een goed op
geleide bevolking levert niet alleen een hoge toegevoegde waarde, 
maar is ook beter in staat om zich aan te passen aan veranderen
de omstandigheden. Eén van de belangrijkste redenen waarom 
veel (voormalige) mijnbouwgebieden zo'n moeite hebben om over 
te schakelen op nieuwe activiteiten vormt het feit dat mijn
bouwers bijzonder moeilijk blijken te kunnen worden ingezet bij 
andersoortige werkzaamheden (9). Voor het doorgronden van de 
regionale economie is dus tevens een grondige kennis van de re
gionale arbeidsmarkt noodzakelijk (10). 
De successtories van Silicon Valley en soortgenoten worden vaak 
als maatstaf genomen voor succesvolle regionaal-economische 
ontwikkeling. Een dergelijk voorstelling van zaken is echter erg 
eenzijdig. De vorming van geografisch geconcentreerde clusters 
van gespecialiseerde activiteiten kent namelijk ook enkele be
langrijke nadelen. Zo lijken alleen kansen te worden geboden aan 
hoogontwikkelde, dikwijls verstedelijkte, regio's die voldoende 
mogelijkheden hebben aansluiting te vinden bij de internationale 
economie. Daarnaast kan als bezwaar de kwetsbaarheid van een 
dergelijke regio worden genoemd. Door specialisatie is een regio 
niet goed bestand tegen conjuncturele, of erger nog structurele, 
wijzigingen in de internationale economische orde. Zo kreeg 
Londen in het begin van de jaren negentig een depressie te ver
werken door haar afhankelijkheid van de financiële sector. De re
gio rond Boston (Massachusetts) kreeg het enkele jaren geleden 
zwaar te verduren omdat de markt voor mainframe-computers 
inzakte. En in Los Angeles trad een recessie in na het beëindigen 
van de Koude Oorlog, omdat een groot deel van de daar gevestig
de defensie- en ruimtevaartindustrie zonder werk kwam te zit
ten. Deze kwetsbaarheid lijkt de keerzijde van de huidige regio
naal-economische ontwikkeling te vormen. Wie in de wereldeco
nomie wil mee blijven draaien dient zich al snel te specialiseren 
en 'niches' in de markt te ontdekken. Het bewerken van deze ni
ches legt echter een dermate groot beslag op de regionale produk
tiecapaciteit dat het betreden van meer dan enkele van deze ni
ches niet haalbaar is. Het is daarom onontkoombaar dat de regio 
zich blootstelt aan de grillen van de internationale economie. Het 
geheim van de succesvolle regionale economie schuilt daarom in 
de capaciteit om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe om
standigheden. Een op menselijk kapitaal gebaseerde economie 
heeft daarbij een grote voorsprong (11). Met een op menselijke 
schaal gefundeerde economie, gekenmerkt door een hoge mate 
van creativiteit en flexibiliteit, blijkt het beter mogelijk te zijn om 
in te spelen op nieuwe kansen en bedreigingen, dan met een ka
pitaalintensieve of op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde econo
mie. 

Lessen voor regionaal-economisch beleid 

Welke lessen kunnen uit het voorafgaande worden getrokken 
voor het regionaal-economisch beleid in het algemeen? Bij het be-

(8). Zie O.m. The Corporalionfor Enterprise Development (1990) "The 
Developlllent Report Cardfor the States", Washington DC. 
(9). OECD (1993) "Regional Industrial Restructuring: Report on the 
Maastricht Selllinair". Working Party on Regional Development Policies. 
Parijs. 

antwoorden van deze vraag dient de nodige voorzichtigheid te 
worden betracht. Sinds lange tijd is het regionaal beleid vooral 
gericht geweest op het verminderen van achterstandssituaties in 
bepaalde regio's. Dit heeft niet altijd bijgedragen tot succes. 
Sommige succesvolle regio's hebben zich ontwikkeld zonder noe
menswaardige bijdragen van de overheid (Noordoost Italië). An
dere regio's kennen een actievere, ondersteunende overheid 
(Baden Württemberg). Het verband tussen regionale dynamiek 
en overheidsbeleid is daarom moeilijk te leggen. Door het analy
seren van de factoren die hebben bijgedragen aan het succes kan 
echter wel duidelijk worden gemaakt, welke voorwaarden nodig 
zijn voor een gunstige regionaal-economische ontwikkeling. In de 
praktijk is het de overheid die aan deze voorwaarden dient te 
werken, in nauwe samenspraak met de marktsector. 
Ten eerst zijn maatregelen nodig om een klimaat te scheppen 
waarin (potentiële) ondernemers bij het opzetten van hun bedrijf 
worden ondersteund. Het kan daarbij gaan om belastingmaatre
gelen, toegang tot risicokapitaal en beschikbaarheid van onder
steunende diensten. Daarnaast kunnen netwerken worden gesti
muleerd: lokale bedrijven kunnen in contact worden gebracht 
met buitenlandse bedrijven en grote bedrijven met kleine be
drijven. Daarnaast zijn goede relaties met overheids-, onderwijs
en intermediaire organisaties van essentieel belang. Door het be
vorderen van netwerken binnen de regio vindt kennisuitwisseling 
plaats, kunnen initiatieven worden gebundeld, kosten gedeeld en 
kan een draagvlak voor gezamenlijke acties worden verkregen. 
In het regionaal-economisch beleid heeft men zich in het verleden 
wel eens blind gestaard op de mogelijkheden die zouden liggen in 
het aantrekken van buitenlandse bedrijven. In de jaren '80 is de
ze aanpak ingeruild voor een beleid dat gericht is op het stimule
ren van de eigen regionale potenties. Uit het voorgaande blijkt 
dat een succesvolle regionale ontwikkeling zowel interne als ex
terne drijfveren kent. Het is daarom van belang om de eigen be
drijven te koesteren en tegelijkertijd buitenlandse bedrijven aan 
te trekken C.q. te verankeren. Daarbij bestaan bovendien nogal 
wat mogelijkheden voor synergie: lokale bedrijven hebben vaak 
behoefte aan toegang tot kennis en markten, terwijl het succes 
van buitenlandse bedrijven veelal afhangt van hun integratie in 
de regio. 
Wellicht het meest essentiële element van regionaal-economisch 
beleid betreft de oriëntatie op mensen. Een goed opgeleide en get
rainde bevolking vormt de hoeksteen voor een gezonde regionale 
economie. Voor een gunstige economische ontwikkeling is een 
goed getrainde en gemotiveerde beroepsbevolking nodig. 
Trainings- en scholingsprogramma's, gericht op het vergroten 
van het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking vormen 
daarbij een belangrijke bouwsteen, maar zijn niet voldoende. 
Voor het werkelijk motiveren van mensen zijn impulsen verlangd 
die het bereik van regionaal-economisch beleid te boven gaan. 
Het gaat dan om het motiveren van mensen binnen organisaties 
door middel van modern management en een stimulerend ar
beidsklimaat. 
Bovenstaande elementen van regionaal-economisch beleid ver
eisen een nauwe samenhang en afstemming met andere, veelal 

(10). Zie 0.111. J.G. Larnbooy (1994) "Stedelijke arbeidslllarkt en econo
mische ontwikkeling", in Atzema en Wever: "Economisch geografische va
riaties: de veelzijdigheid van Marc de Smidt". 
(11) . Zie o.m. Robert Reich (1995) "Westerse economie nwet menselijk 
kapitaal koesteren", in NRC Handelsblad, 7 aug. 
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sectorale, aandachtsvelden. Het kan daarbij gaan om fiscaal en fi
nancieel beleid, onderwijsbeleid, technologie- en industriebeleid, 
sociaal beleid en ruimtelijke ordening. Al deze beleidsvelden teza
men hebben aanzienlijk meer invloed op de regionale economie 
dan het regionaal-economisch beleid zelf. In veel landen blijkt 
sectoraal beleid dermate nadelig uit te pakken - bijvoorbeeld door 
het onderwijs uitsluitend in de hoofdsteden te concentreren - dat 
zelfstandig regionaal beleid zelfs tamelijk zinloos is. 

Waar zijn de Nederlandse regio's? 

Het ligt voor de hand om bovenstaand betoog over regionaal-eco
nomisch beleid rechtstreeks te vertalen naar de situatie in Ne
derland. Helaas blijkt dat een lastige opgave. Natuurlijk kennen 
ook wij onze concentratiegebieden, zoals de Randstad, en is er 
sprake van regionale specialisaties, zoals de bloembollenteelt, de 
elektronica in Eindhoven, de financiële sector in Amsterdam en 
de voedingsmiddelenindustrie in de Zaanstreek en West-Brabant. 
De verschillen tussen de regio's zijn echter aanzienlijk minder ge
prononceerd dan in de andere landen van de Europese Unie. De 
redenen hiervoor zijn onder meer de kleine schaal van ons land, 
de zwakke industriële traditie, de omvang van het overheidsin
grijpen en de geringe dynamiek van het bedrijfsleven. Dit laatste 
komt vooral tot uitdrukking in het beperkte aantal startende on
dernemingen. In samenhang hiermee heeft het Nederlandse re
gionaal-economische beleid recentelijk dan ook een grote veran
dering doorgemaakt. In zijn algemeenheid geldt dat het regionaal 
beleid in Nederland de laatste tijd relatief weinig aandacht ge
niet. Zo ging de Tweede Kamerbehandeling van de nota 'Ruimte 
voor Regio's', de beleidsnota van het Ministerie van Economische 
Zaken op dit terrein, in het voorjaar van 1995 zonder noemens
waardige publiciteit gepaard. In deze nota wordt een lijn vervolgd 
die reeds in de nota 'Regio's zonder Grenzen' 
uit 1990 was ingezet: het verbeteren van de 
ruimtelijke voorwaarden die nodig zijn voor de 
groei van werkgelegenheid en inkomen, in het 
bijzonder in de mainports Schiphol en de Rot
terdamse haven. De nadrukkelijke aandacht 
voor de fysieke bedrijfsomgeving is onder meer 
ingegeven door een verwacht tekort aan be
drijfsterreinen (12). Dit tekort zal, naar het 
zich laat aanzien, vooral ontstaan in en nabij 
de economische hoofdstructuur van Neder
land, oftewel de Randstad en haar uitlopers 
naar Noord-Brabant en Gelderland. Er zal een 
tekort ontstaan aan bedrijfsterreinen voor met 
name zware industrie en distributiebedrijven. 
Onder meer door het instellen van een Stimu
leringsregeling REA, gericht op het opheffen 
van knelpunten in de fysieke bedrijfsomge
ving, tracht de overheid kwantitatieve en 
kwalitatieve tekorten aan bedrijfslocaties in 

(12). MinÏ$terie van Economische ZakenJKolpron 
Consultants (1994) "Ruimte voor Economische 
Activiteit". Den Haag. 

de toekomst te voorkomen. Door de accentuering van de fysieke 
bedrijfsomgeving wordt het regionaal beleid vooral gericht op de 
concentratiegebieden in Nederland en lijkt de aandacht voor de 
traditionele probleemgebieden te verslappen. Kort na het uitko
men van de vorige nota over regionaal-economisch beleid werd 
gesproken van een nachtkaars voor Noord-Nederland (13). Deze 
noodkreet is met de publikatie van 'Ruimte voor Regio's' alleen 
maar luider is geworden. Bovendien gaan de beleidmakers voor
bij aan enkele belangrijke oorzaken van regionale 
achterstandssituaties. Het beleid is, bijvoorbeeld, slechts in be
perkte mate gericht op de stimulering van het 'human capital' in 
deze regio's, een factor die voor economisch succes zo cruciaal 
blijkt te zijn. Als reactie op deze constatering wordt vaak 
verwezen naar het generieke technologie-, onderwijs- en arbeids
marktbeleid. Maar aangezien deze beleidsvelden nauwelijks re
gionaal zijn toegespitst, valt hiervan ook nauwelijks effect bij de 
opheffing van regionale achterstandssituaties te verwachten. 
Ondanks deze verandering in het beleid worden er nog steeds 
aanzienlijke bedragen in 'achtergebleven' gebieden geïnvesteerd. 
In veel gevallen betreft het nationale, provinciale of gemeentelij
ke overheidsgelden die nodig zijn om Brusselse gelden naar 
Nederland te halen. Naast omvangrijke delen van de noordelijke 
provincies gaat het daarbij om delen van Zeeland en Limburg, 
alsmede om Twente, Zuid-Oost Brabant en Midden-Gelderland. 
Recent heeft men ook de nodige Europese gelden voor de verdere 
ontwikkeling van Flevoland weten te verwerven. Meer dan in de 
ons omringende landen is hierdoor in Nederland een nogal on
overzichtelijke situatie ontstaan. De feitelijke regionaal-econo
mische verschillen, alsmede de bijbehorende dynamiek, zijn moei
lijk te doorgronden en de relaties met het regionaal-economische 
beleid, bestaande uit een lappendeken van doelgebieden en inst
rumenten, zijn ·weinig transparant. 

I$%l 
~ doelstelling 1 gebied. 

1994·'99 

lil doelstelling 2 gebied. 
1994·'96 

• doelstelling Sb gebied. 
1994:99 

(13).]. Oosterhaven en]. van Dijk (1992) "Het regio- L-_______________________________ ---' 

aal economisch beleid: eell 1Ulchtkaars voor Noord
Nederland ?", in Beleid & Maatschappij, IIr.4, p.184-
196. 

Figuur 2: Nederlandse regio's die door de Europese Unie worden ondersteund 
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De1lklijnen voor de toekomst: 
revival van de 
menselijke creativiteit 

Ondanks een wereldwijde 'revival van de 
regio', zijn in Nederland weinig tekenen 
van regionalisering te bespeuren. Om re
denen van schaal, historie en overheidsbe
leid kennen wij de laatste jaren nauwe
lijks groeiregio's die op basis van nieuwe 
produkten, markten en bedrijven hun 
plaatsGe) in de wereld opeisen. In een zich 
snel veranderende wereldeconomie stemt 
deze constatering tot nadenken. Om de 
welvaart en het welzijn van toekomstige 
generaties te kunnen garanderen is zelf
genoegzaamheid hier niet op z'n plaats. 
Uit het voorafgaande is gebleken dat een 
oriëntatie op 'human capital' de meest 
essentiële ingrediënt van regionaal-econo
mische ontwikkeling vormt. Van een der
gelijke oriëntatie is in het Nederlandse be
leid echter weinig te merken. Het Mini-
sterie van Economische Zaken, de trekker van het regionaal be
leid, is in eerste instantie gericht op het verbeteren van de fysieke 
bedrijfsomgeving. Andere ministeries (Sociale Zaken, Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschappen) onderkennen evenmin het belang 
voor regionale ontwikkeling van 'human capital'. Hetzelfde geldt 
min of meer voor de overige bestuurslagen. 
Toch vormt investeren in mensen de essentie van een moderne 
economische ontwikkeling. Helaas tekent een gestandaardiseerde 
en op routine ingestelde aanpak nog steeds de sfeer in onze sa
menleving. Deze aanpak heeft zijn nut gehad in het industriële 
tijdperk, maar vormt thans een belemmering voor de toekomst. 
Ter illustratie enkele feiten: 

-Grote aantallen mensen blijven, vaak ongewenst, buiten het ar
beidsproces. Dit is een enorme vernietiging van menselijk po
tentieel en heeft door de bijbehorende belasting- en premiedruk 
een verstikkende werking op economische initiatieven. Maar 
bovenal leidt deze situatie voor miljoenen individuen tot isole
ment, frustratie, psychische problemen en onvrede met het maat
schappelijk bestel. 

- Door de huidige demografische structuur op de arbeidsmarkt 
zijn de doorstromingsperspectieven voor vele mensen, vooral 
jongeren, beperkt. Gevestigde groepen zitten in groten getale op 
hun plek en blijven daar voorlopig zitten. 

-Er bestaat een chronische 'mismatch' tussen wat mensen willen 
en kunnen enerzijds, en wat ze feitelijk doen anderzijds. Door het 
verrichten van werk met weinig uitdagingen en ontplooüngskan
sen, worden menselijke capaciteiten onvoldoende in het maat
schappelijke voortbrengingsproces benut. 

-Terwijl ons steeds grotere hoeveelheden kennis en informatie ter 
beschikking staan, wordt hier maar weinig gebruik van gemaakt. 
De kennis binnen universiteiten, grote technologische instituten 
en tal van andere kenniscentra blijft voor grote delen van het eco
nomisch en maatschappelijk veld moeilijk toegankelijk. 

De Skyline van Rotterdam 

- De motivatie van het merendeel van de werkende bevolking laat 
veel te wensen over, waardoor de inzet van mensen vaak ver be
neden het wenselijke geachte niveau blijft. Mensen dienen daar
om gemotiveerd te worden. Energie komt vrij bij het overbruggen 
van de kloof tussen een bestaande en een concreet gewenste, toe
komstige situatie, mits de betrokkene(n) voldoende vertrouwen 
heeft in zijn of haar omgeving om de hieraan verbonden risico's te 
aanvaarden. 

In dit artikel is een aantal bouwstenen aangeleverd die mijns in
ziens nodig zijn om het economisch handelen van de beroeps
bevolking, het bedrijfsleven en de overheid doeltreffender te 
maken. De regio blijkt hiervoor een adequaat schaalniveau te bie
den. Mijn nogal pretentieuze aanpak heeft echter tot gevolg dat ' 
nog weinig aandacht is besteed aan concrete beleidsaanbevelin
gen. Wellicht dat hieraan in de nabije toekomst aandacht kan 
worden besteed in dit of een ander medium. Deze tekst heeft, het 
zal de lezer. misschien zijn opgevallen, het karakter van een bear
gumenteerde waarschuwing. 
Eén van de belangrijkste trends van dit moment, de 'revival van 
de regio', dreigt aan Nederland voorbij te gaan, inclusief het 
scheppen van nieuwe banen, een vergroting van onze slagvaar
digheid en de mogelijkheid om meer mensen bij het creatieve pro
ces van maatschappelijke voortbrenging te betrekken. 
In essentie gaat het, ook in de economie, om de individuele mens. 
Op dit niveau zijn nieuwe impulsen nodig ter bevordering van 
motivatie en creativiteit. Het verleden heeft geleerd dat een der
gelijke impuls - onder bepaalde omstandigheden - tevens de vonk 
kan zijn voor een nieuwe fase van regionaal-economische ontwik
keling. Een revival van de regio is niet mogelijk zonder revival 
van de menselijke creativiteit .• 
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