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NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 

(SUMMARY IN DUTCH) 

 
Agglomeratie, globalisering en regionale arbeidsmarkten  

Inzichten op basis van Nederlandse microdata 

 

Deze dissertatie onderzoekt de gevolgen van agglomeratie en globalisering voor 

regionale arbeidsmarkten in Nederland. Ze bestaat uit één algemeen hoofdstuk 

over loonongelijkheid (hoofdstuk 2), twee hoofdstukken die zich richten op 

agglomeratie (hoofdstukken 3 en 4), en twee hoofdstukken waarin aan 

globalisering gerelateerd onderzoek centraal staat (hoofdstukken 5 en 6). 

Binnen de economische literatuur worden agglomeratie en globalisering 

traditioneel geassocieerd met een toename van arbeidsdeling, die resulteert in 

hogere productiviteit – en daarmee uiteindelijk welvaart – voor de gemiddelde 

werknemer. Dichtbevolkte regio’s laten meer specialisatie toe, doordat de omvang 

van relevante afzetmarkten groter is. Globalisering, met de daaraan verbonden 

internationale arbeidsdeling, maakt verdere stijgingen van productiviteit mogelijk 

doordat landen zich in toenemende mate kunnen specialiseren naar hun 

comparatieve kostenvoordelen. Door hun goede verbindingen met de 

buitenwereld lijkt de trend van globalisering het belang van steden op het 

wereldtoneel versterkt te hebben.  

De jaren 2000 tot en met 2008 waar de analyses in dit proefschrift betrekking 

op hebben waren een tijd waarin zich veel veranderingen voordeden. Het 

decennium na 2000 werd gekenmerkt door grote dynamiek op het gebied van 

globalisering en technologische vooruitgang. Zo steeg het aandeel van de BRIC 

landen in de Nederlandse invoer van 5 procent in 2000 naar 13 procent in 2008. 

Tegelijkertijd veroverde de computer onze werkplaatsen, waardoor het gemak 

waarmee gegevens – op een globale schaal – kunnen worden uitgewisseld 

drastisch is toegenomen. Binnen veel professies is de manier waarop gewerkt 

wordt hierdoor aanzienlijk gewijzigd. 

Hoewel maatschappelijke onrust – met name over globalisering – zich in het 

bijzonder toespitst op specifieke subgroepen op de arbeidsmarkt, zoals 
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laagopgeleiden en oudere werknemers, zijn juist deze verdelingseffecten lange tijd 

onderbelicht gebleven doordat de beschikbaarheid van data met een voldoende 

detailniveau zeer beperkt was. De microdata die aan de empirische analyses in dit 

proefschrift ten grondslag liggen stellen ons in staat om een bijdrage te leveren 

aan het bestuderen van dit vraagstuk. 

Het gebruik van microdata met daarin de kenmerken van werknemers en de 

bedrijven waarin zij werkzaam zijn is één van de elementen waarin deze 

dissertatie zich onderscheidt. Traditioneel wordt bij onderzoek naar macro-

economische onderwerpen zoals agglomeratie en globalisering voornamelijk 

gebruik gemaakt van geaggregeerde data, niet in de laatste plaats omdat betere 

data lange tijd niet beschikbaar waren. De laatste decennia is het zwaartepunt in 

zowel de theoretische als de empirische literatuur steeds verder in de richting van 

een micro-economische benadering verschoven. Een belangrijk inzicht dat hieruit 

is voortgekomen, is dat inzichten in heterogeniteit van regio’s, bedrijven, en 

werknemers essentieel zijn om de complexiteit van economische vraagstukken 

adequaat te adresseren (Van Bergeijk e.a., 2011).  

Vanuit beleidsoogpunt zijn ‘one size fits all’ oplossingen eerder uitzondering 

dan regel. Niet alleen kunnen de gevolgen van fenomenen zoals agglomeratie en 

globalisering zeer uiteenlopend zijn voor verschillende bevolkingsgroepen, het 

niet in ogenschouw nemen van heterogeniteit van actoren kan leiden tot inaccurate 

conclusies. Zo laat hoofdstuk 3 in navolging van het werk van Combes e.a. 

(2008a) zien dat de correlatie tussen agglomeratie en geaggregeerde productiviteit 

in belangrijke mate wordt verklaard door verschillen in de samenstelling van de 

lokale beroepsbevolking, en niet uitsluitend door de relatie tussen economische 

dichtheid en productiviteit. 

 

Loonongelijkheid 

De studie start in hoofdstuk 2 met het in kaart brengen van recente trends in 

loonongelijkheid. Hoewel zich gedurende de onderzochte periode (2000–2008) 

een aantal drastische veranderingen voordeden in het economische landschap, 

bleef de geaggregeerde loonongelijkheid in Nederland relatief constant: het 

loonverschil tussen het 90e en het 10e percentiel uit de loondistributie nam toe 

met ongeveer 3 procent over de gehele periode. Tegelijkertijd laat hoofdstuk 2 

echter zien dat deze relatieve stabiliteit op geaggregeerd niveau een aanzienlijke 
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onderliggende dynamiek verbergt voor verschillende groepen werknemers. Zo is 

het belang van opleidingsniveau voor de beloning toegenomen. Lonen van 

hoogopgeleide werknemers zijn relatief snel gestegen, wat ceteris paribus tot een 

toename van ongelijkheid heeft geleid. Het hoofdstuk laat daarmee zien dat er een 

kern van waarheid kan zitten in theorieën die voorspellen dat technologische 

vooruitgang en globalisering relatief voordelig zijn voor hoogopgeleide 

werknemers, maar dat het onwaarschijnlijk is dat deze verschillen in effecten 

groot zijn. 

 

Agglomeratie effecten 

Hoofdstuk 3 verschuift de aandacht van inkomensongelijkheid in zijn 

algemeenheid naar de ruimtelijke dimensie van ongelijkheid. Een belangrijk deel 

van loonverschillen tussen regio’s wordt verklaard door verschillen in 

samenstelling van de beroepsbevolking. Zo werken hoogopgeleiden relatief vaak 

in de grote steden. Hoewel de geografische omvang van Nederland beperkt is, 

blijken er na correctie voor geobserveerde heterogeniteit van werknemers 

substantiële loonverschillen tussen regio’s te bestaan. We vinden dat een 

verdubbeling van het aantal werknemers in een COROP regio samengaat met een 

4,8 procent hogere productiviteit, waarbij reële uurlonen worden gebruikt als 

productiviteitsmaat. Hierbij gebruiken we de bevolkingsdichtheid kort voor het 

begin van de industriële revolutie (1840) als instrument voor de huidige dichtheid. 

Het verdubbelen van het relatieve aandeel van een sector in de lokale economie – 

een maat voor specialisatie – resulteert in een 2,9 procent hogere productiviteit. 

Het hoofdstuk laat zien dat de locatie waar een werknemer werkt van grote 

invloed is op de productiviteit. Wanneer een werknemer met gegeven kenmerken 

van het platteland naar één van de grote steden verhuist is een loonstijging van 

ongeveer 10 procent te verwachten. Vanuit beleidsoogpunt is het dan ook 

belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de productiviteitseffecten van 

barrières die verhinderen dat werknemers werken op de plaats waar zij het meest 

productief zijn. 

 

Forensengedrag 

Niet alleen in het locatiegedrag van werknemers zijn aanzienlijke verschillen 

zichtbaar tussen hoger- en lager opgeleide werknemers. Hoofdstuk 4 laat zien dat 
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opleidingsniveau ook een belangrijke verklarende factor is voor geobserveerd 

forensengedrag. Hoogopgeleide werknemers forensen verder dan hun lager 

opgeleide collega’s, zowel in termen van reisafstand als reistijd. In de literatuur 

wordt dit vaak verklaard door relatief grote zoekfricties voor hoger opgeleiden op 

zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Terwijl lager opgeleide werknemers 

relatief ver van hun woonlocatie werken indien ze een relatief hoog loon 

verdienen, zijn de reistijd en reisafstand van hoger opgeleiden relatief hoog (ook 

na correctie voor inkomensverschillen). Ook forensen hoger opgeleide 

werknemers vaker in de richting van grotere steden, en steden die gekenmerkt 

worden door een relatief hoog productiviteitsniveau, wat impliceert dat de 

voordelen van agglomeratie relatief groot zijn voor hoogopgeleiden. Naast 

verschillen in de omvang en richting van forensenstromen, zijn er ook verschillen 

in de gebruikte vervoersmodaliteit. Hoogopgeleiden maken relatief vaker gebruik 

van de trein, en fietsen vaker naar hun werk. 

 

Werkloosheid 

In hoofdstuk 5 wordt de aandacht verschoven van de regionale dimensie van 

arbeidsdeling naar internationale handel. Met behulp van een unieke dataset is de 

koppeling gelegd tussen werkloosheidsuitkeringen, kenmerken van personen, en 

kenmerken van de laatste baan die werknemers hadden voordat ze werden 

ontslagen, en de baan na werkloosheid (indien die er is). Op basis van deze dataset 

is onderzocht in welke mate een drietal dimensies van globalisering – 

internationale handel, de mate waarin beroepen te offshoren zijn, en het werken 

voor een onderneming in buitenlands eigendom – samenhangen met de kans op 

werkloosheid en de kans op een baan na werkloosheid. 

De belangrijkste verklaringen voor werkloosheid zijn te vinden in 

persoonskenmerken. Zo ligt de ontslagkans van vrouwen ceteris paribus bijna 

vijftig procent hoger ten opzichte van mannen, net als de ontslagkans van 

buitenlandse werknemers die in westerse landen zijn geboren, terwijl buitenlandse 

werknemers uit niet-westerse landen zelfs twee maal zo vaak ontslagen worden 

als in Nederland geboren werknemers. Oudere werknemers hebben daarentegen 

juist een relatief lage kans om ontslagen te worden, maar als ze eenmaal ontslagen 

worden hebben ze een relatief lage kans om een nieuwe baan te vinden. Mannen 

en vrouwen vinden ongeveer even snel een nieuwe baan, terwijl in het buitenland 



Summary in Dutch    |   183 
 
 

 

geboren werknemers niet alleen relatief vaak ontslagen worden maar ook minder 

snel een nieuwe baan vinden. In tegenstelling tot de hoogte van lonen, hangt de 

kans op werkloosheid slechts in beperkte mate samen met opleidingsniveau. 

Alleen werknemers met de laagste opleidingsniveaus – in het bijzonder wanneer 

ze de middelbare school niet hebben afgerond – hebben een relatief grote kans op 

werkloosheid. 

Van alle bedrijfs- en baankenmerken die in het onderzoek zijn meegenomen 

heeft alleen de omvang van het bedrijf een (statistisch) significante relatie met de 

kans op werkloosheid. Werknemers die in grote bedrijven werken hebben een 

relatief grote kans om ontslagen te worden. Exportactiviteiten, of een bedrijf al 

dan niet in buitenlands eigendom is, en de mate waarin de baan van een 

werknemer te offshoren is blijken nauwelijks gerelateerd te zijn aan de kans op 

werkloosheid. Offshorability wordt zelfs geassocieerd met relatief lagere 

werkloosheid. Mogelijk is dit te verklaren doordat het job-matching proces 

relatief minder gecompliceerd is voor mensen met beroepen die gemakkelijk te 

outsourcen zijn. Zowel de bevindingen van hoofdstuk 2 als die van hoofdstuk 5 

impliceren dat de negatieve transitie effecten van globalisering relatief beperkt 

van omvang zijn. 

 

Buitenlandse werknemers 

Hoofdstuk 6 onderzoekt in welke mate er een verband is tussen de aanwezigheid 

van hoogopgeleide buitenlandse werknemers in bedrijven en productiviteit. 

Buitenlandse werknemers beschikken mogelijk over kennis die hun Nederlandse 

collega’s niet hebben, bijvoorbeeld over buitenlandse afzetmarkten. Het is echter 

ook mogelijk dat de aanwezigheid van buitenlandse werknemers de productiviteit 

(zowel van de buitenlandse werknemers zelf als van hun collega’s) juist verlaagt, 

bijvoorbeeld door verschillen in taal en cultuur. 

Na correctie voor een groot aantal kenmerken van zowel werknemers als 

bedrijven blijkt dat hoogopgeleide buitenlandse werknemers uit westerse landen 

ongeveer even productief zijn als in Nederland geboren werknemers met 

vergelijkbare kenmerken. Tegelijkertijd laat het echter zien dat de productiviteit 

niet in alle bedrijven even groot is: in kleine bedrijven en ondernemingen in 

Nederlands eigendom ligt de productiviteit iets lager, terwijl de productiviteit van 

hoogopgeleide buitenlandse werknemers in grote bedrijven en in bedrijven in 
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buitenlands eigendom juist iets hoger is. In tegenstelling tot werknemers uit 

westerse landen verdienen hoogopgeleide buitenlandse werknemers die geboren 

zijn in niet-westerse landen een relatief laag loon in alle typen bedrijven.  

De aanwezigheid van buitenlandse werknemers in bedrijven blijkt ook van 

belang voor de productiviteit van de andere werknemers in het bedrijf. 

Hoogopgeleiden verdienen een relatief hoog salaris in bedrijven met een hoog 

aandeel van buitenlandse werknemers. Voor lager opgeleide werknemers is er 

nauwelijks een effect. Het is echter niet duidelijk of dit productiviteitsverschil te 

verklaren is door de waarde van de kennis van buitenlandse werknemers. Een deel 

van de bevindingen is daarmee namelijk inconsistent: zo verdienen buitenlandse 

werknemers relatief minder in exporterende ondernemingen (terwijl eventuele 

buitenlandse kennis ook daar van belang zou moeten zijn), en vinden we geen 

effect van diversiteit binnen de in bedrijven aanwezige buitenlandse werknemers 

op de productiviteit, terwijl meer heterogeniteit meer mogelijkheden tot kennis 

spillovers zou moeten bieden. 

 

Besluit 

Dit proefschrift heeft laten zien dat microdata belangrijke inzichten op kunnen 

leveren in de dynamiek die schuil gaat achter cijfers op geaggregeerd niveau. De 

economische wetenschap staat aan het begin van een periode met veelbelovend 

onderzoek, waarin individuele werknemers, bedrijven en regio’s in toenemende 

mate centraal zullen staan. De inzichten die dit oplevert zijn niet alleen van 

wetenschappelijk belang, maar kunnen ook helpen bij het ontwerpen van beleid 

dat toegespitst is op de veelzijdigheid en diversiteit van de economische realiteit.  

 Hoewel de economische waarde van zowel binnenlandse als internationale 

arbeidsdeling al eeuwen lang erkend wordt binnen de economische wetenschap, 

bestaan er nog altijd restricties die het vrije verkeer van personen en het 

internationale handelsverkeer beperken. De resultaten van dit proefschrift vormen 

een toevoeging aan het bewijs dat agglomeratie en globalisering resulteren in een 

hogere productiviteit, zonder noemenswaardige negatieve transitie- en 

herverdelingseffecten te veroorzaken. 

 

 


