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Samenvating 
 
 

De Toerisme Industrie In Tijden Van Crisis. 
De Overlevingsstrijd Van Kleine Ondernemingen In Yogyakarta 

(Indonesiё) 
 
Dit onderzoek heeft tot doel beter te begrijpen hoe ondernemers die actief 
zijn in de kleinschalige toeristische sector in Yogyakarta, een van de 
belangrijkste toeristische bestemmingen in Indonesië, zijn omgegaan met 
de achtereenvolgende crises die het land sinds 1997 getroffen hebben. De 
economische crisis van 1997 werd gevolgd door politieke onrust en 
omwentelingen in 1998; terroristische aanslagen in Bali in 2002 en 2005 en 
meer incidentele aanslagen in Jakarta; natuurrampen in 1997 en 2006, met 
name de tsunami die Noord-Sumatra trof in 2004 en de aardbeving in 
Yogyakarta in 2006. Daarnaast werd het land sinds 1998 ook getroffen door 
religieuze en etnische conflicten, en door geweld en separatistische 
bewegingen in diverse regio’s. Behalve dat dit het openbare en het 
privéleven van de Indonesiërs zwaar heeft geraakt, heeft het crisisrijke 
decennium ook de toeristisch sector sterk gehinderd, omdat deze sector 
afhankelijk is van de percepties die bij mensen leven over de veiligheid en 
de aantrekkelijkheid van het reisdoel. Daarom zal dit onderzoek pogen te 
ontrafelen op welke wijze de ondernemers in het kleinschalige segment 
van de toeristische sector zijn omgegaan met de ene crisis na de andere en 
de mate waarin ze er in geslaagd zijn hun ondernemingen draaiende te 
houden. 
 
Dit onderzoek is gebaseerd op anderhalf jaar veldwerk in 2005 en 2006 in 
drie verschillende buurten in de stad Yogyakarta, en maakt gebruik van 
etnografische gegevens. Er zijn diepte-interviews gevoerd met ondernemers 
om de aard en de structuur van de ondernemingen te onderzoeken, de 
geschiedenis van de bedrijvigheid, de problemen die men ondervond, de 
resultaten die bereikt werden, en de overlevingsstrategieën die 
ondernemers hanteerden op ondernemingsniveau onder veranderende 
omstandigheden. Observaties zijn gebruikt om de methode aan te vullen.  
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De centrale vraag van het onderzoek is: “Hoe hebben kleinschalige 
ondernemers in diverse onderdelen van de toeristische sector in 
Yogyakarta, Indonesië, gereageerd op veranderende eisen van het toerisme 
als gevolg van de aanhoudende crises die het gebied getroffen hebben 
tussen 1997 en 2006?”. Deze centrale onderzoeksvraag is uitgesplitst in drie 
deelvragen. Ten eerste, welke strategieën hebben de ondernemers in het 
toerisme in Yogyakarta gebruikt om hun bedrijf te redden en in hun 
levensonderhoud te voorzien onder de bedreiging van de voortdurende 
crises? Ten tweede, hoe zijn de verschillende overlevingsstrategieën 
ontwikkeld door verschillende ondernemers op verschillende locaties en 
hoe kunnen deze vergeleken worden? En ten derde, hoe dragen de 
uitkomsten van het onderzoek bij aan het debat over duurzame 
ontwikkeling van het toerisme? 
 
Aangaande de centrale vraag blijkt uit mijn onderzoek dat kleine 
ondernemers in de toeristische sector erin geslaagd zijn om te gaan met de 
voortdurende crises omdat hun bedrijven en huishoudens sociaal, cultureel 
en economisch ingebed zijn in hun omgeving. Het ingebed zijn is duidelijk 
van belang omdat deze inbedding het voor ondernemers mogelijk maakt 
om kansen te herkennen en te gebruiken. Inbedding van ondernemers 
creëert een verband tussen de economische en de sociale ruimte waardoor 
ondernemers economische kansen beter kunnen benutten. Tijdens crises 
proberen ze te overleven door de benutting van de beschikbare middelen. 
Vandaar dat, hoewel de crisis hun bedrijven hard heeft geraakt, er 
nauwelijks ondernemers zijn vertrokken uit het gebied of geprobeerd 
hebben om nieuwe kansen in de lokale markt te identificeren. Voor een 
deel was het “lokale” belangrijk om de overlevingsmogelijkheden van de 
ondernemers in tijden van crises te bepalen. Kort gezegd, ondernemers 
kunnen toegang tot verschillende soorten voordelen zoals specifieke 
kennis, contacten, bronnen van advies, middelen, informatie en 
ondersteuning verkrijgen wanneer ze zijn ingebed in de sociale structuren 
van het gebied. 
 
Er werden verschillende overlevingsstrategieën gehanteerd door 
ondernemers. Allereerst was er een grote inzet van huishoudelijke 
bezittingen, zowel materiële als menselijke. Alles wat er gebeurt in de 
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ondernemingen of in de huishoudens heeft wederzijdse consequenties. De 
ondernemers maakten nauwelijks onderscheid tussen bezittingen die 
behoren tot hun huishoudens of tot hun ondernemingen; ze gebruikten de 
bezittingen door elkaar. Zowel materiële activa, zoals onroerend goed en 
spaargeld, als immateriële activa, zoals arbeid door gezinsleden, speelden 
een belangrijke rol voor het levensonderhoud van de gezinnen van de 
ondernemers en ook voor de voortzetting van hun bedrijven. Toevlucht tot 
dit type beleid betekent dat de ondernemers hun bezit gebruikten om op 
moeilijke momenten, zoals bijvoorbeeld financiële tekorten of onvoldoende 
werk, gaten te vullen en de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten 
te garanderen. 
 
In de beginfase van de crises, en toen de financiële behoeften erg urgent 
waren na de aardbeving, wendden de ondernemers zich in het algemeen 
tot hun spaargeld of werkkapitaal en waardevolle goederen om de 
plotselinge daling van de inkomsten en de omhoogschietende prijzen te 
pareren. Het inzetten van spaargeld en werkkapitaal werd alleen gedaan 
door ondernemers in de accommodatie-sector en in het zilverbedrijf. 
Becak-bestuurders hadden niet de mogelijkheid om dit te doen omdat ze 
altijd slechts genoeg geld verdienden voor een zeer korte tijdsperiode. 
Bovendien had ook hun uitgavenpatroon tot gevolg dat ze leefden zonder 
spaargeld. De verkoop van waardevolle goederen werd in alle vier gevallen 
aangetroffen. 
 
Arbeid was ook een cruciale factor bij ondernemers in de accommodatie-
sector en zilverbedrijven. Aangezien het aantal klanten daalde, hadden de 
ondernemers ook problemen om hetzelfde aantal medewerkers als 
voorheen aan het werk te houden. Echter, de ondernemers in mijn 
onderzoek ontsloegen hun werknemers niet onmiddellijk. In plaats daarvan 
namen ze minder drastische maatregelen door het besluit om te blijven of 
te vertrekken aan de arbeiders zelf over te laten. Om culturele redenen 
waren de ondernemers in het algemeen huiverig om hun werknemers te 
ontslaan, maar lieten ze hen vertrekken wanneer ze ontslag wilden nemen. 
De ideologie en de praktijk van rukun (harmonie) in de Javaanse cultuur 
bepaalde de manier waarop omgegaan werd met het probleem van 
overtollige arbeidskrachten. Ondanks de financiële problemen die zij 
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ervoeren, voelden de ondernemers zich in het algemeen verplicht te zorgen 
voor bescherming en ondersteuning van hun arbeiders. Ondertussen 
besloten op hun beurt ook de arbeiders om conflicten te vermijden. Alleen 
wanneer de gevolgen van de crisis ondraaglijk waren, namen ze de 
beslissing om ontslag te nemen en ander werk te zoeken. 
Flexibiliteit werd aangetroffen in de wijze waarop de ondernemers 
omgingen met de taken die werden achtergelaten door vertrekkende 
werknemers. Hoewel ondernemers een aanzienlijk aantal werknemers 
verloren, besloten ze om hun bedrijf te runnen met de werknemers die 
bleven. Als gevolg hiervan hadden de resterende werknemers meer 
verantwoordelijkheden, omdat ze ook de taken van hun voormalige 
collega’s moesten uitvoeren. Indien nodig moesten ondernemers ook 
terugkeren naar de oude gewoonte om gezinsleden te mobiliseren en bij te 
laten dragen op uitvoerend niveau. 
 
Ten tweede, om hun bedrijf te redden, maakten alle ondernemers de 
verdergaande stap naar andere markten. Zoals eerder besproken hadden de 
herhaalde sociale en politieke incidenten negatieve gevolgen voor de komst 
van buitenlandse toeristen naar Indonesië. Daardoor verminderden de 
mogelijkheden voor ondernemers om inkomsten te verkrijgen uit het 
internationale toerisme. Om hun bedrijf draaiende te houden verlegden ze 
hun focus van de internationale markt naar binnenlandse toeristen. Deze 
strategie was in overeenstemming met het beleid van de Indonesische 
regering om het binnenlandse toerisme te stimuleren na de eerste 
bomaanslag in Bali. 
 
Ten derde, om hun inkomensdaling te compenseren was ook economische 
diversificatie een belangrijke strategie voor zowel de accommodatie-sector 
als voor de becak-bestuurders. De crises zijn aanleiding geweest voor deze 
beslissing. Voorafgaand aan de crises waren de ondernemers in het 
algemeen gericht op hun toeristische bedrijvigheid en ze hadden nooit 
verwacht dat de crises hun bedrijven zo hard zou raken. Ze waren heel 
tevreden met de prestaties van hun bedrijven en dachten niet aan 
diversificatie naar andere markten. Deze houding, gericht op het vermijden 
van risico’s, zou hun ondernemersgedrag kunnen verklaren. Pas nadat ze 
niet langer zelfs maar een mager inkomen uit het toerisme konden 
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genereren, besloten ze allerlei nevenactiviteiten te ontwikkelen onder de 
gelijktijdige voortzetting van hun belangrijkste activiteiten. De 
ondernemers schakelden zelden volledig over naar nieuwe bedrijven. In 
plaats daarvan probeerden ze aanvullende inkomsten te vergaren om aan de 
behoeften van het huishouden te voldoen door extra baantjes te accepteren 
of door nieuwe bedrijven in andere sectoren dan het toerisme te starten. De 
ondernemers kozen ervoor om deel te nemen in de informele sector om 
aanvullende inkomsten te verwerven door middel van permanente of 
tijdelijke bedrijven of banen. 
 
Ondernemers die financieel kapitaal of onroerend goed bezaten en 
beschikten over vaardigheden of een opleiding en netwerken hadden meer 
kans op succes bij het genereren van alternatieve inkomsten. In het 
algemeen profiteerden de eigenaren van accommodaties van de 
beschikbaarheid van een of meer typen kapitaal. Dit in tegenstelling tot de 
becak-bestuurders die, zonder voldoende kapitaal, minder dan eigenaren 
van accommodaties in staat waren om alternatieve werkgelegenheid te 
vinden die voldoende opbracht. Degenen die van het platteland naar de 
stad waren gekomen besloten om daar te blijven en aanvaardden elke 
aangeboden baan. Echter, deze strategie garandeerde niet dat ze elke dag 
werk hadden. In tijden van crises daalde het aantal bedrijven dat arbeiders 
nodig had, terwijl het aantal mensen op zoek naar banen toe was genomen. 
 
Door de crises nam de reikwijdte van de samenstelling van hun netwerken 
af en ook verschoven de vormen van ondersteuning die de netwerken 
konden bieden. Hoewel buitenlanders Indonesië nog steeds zagen als een 
bestemmingsland, was de toegang tot het wereldwijde marktnetwerk voor 
de ondernemers geblokkeerd. Dit was niet bevorderlijk voor het 
zakendoen. Aan de andere kant bleven de sterkste banden wel behouden 
maar verzwakte hun ondersteunende rol. Mensen konden op zijn best 
beperkte financiële steun in de vorm van leningen of giften van hun naaste 
familie of buren verwachten. Toch speelden in alle gevallen zowel de 
sterke als de zwakke banden een even grote rol bij het bieden van kansen 
voor inkomensdiversificatie. Ik stelde vast dat ondernemers op beide 
soorten sociale netwerken terugvielen om de noodzakelijke informatie te 
verkrijgen over de beschikbaarheid van banen of mogelijkheden om zaken 
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te doen. De kans om informatie over de behoeften en de vraag in de markt 
te verkrijgen was groter wanneer ondernemers beschikten over sociale 
banden met mensen op bepaalde strategische locaties en / of in 
hiërarchische posities. 
 
De hierboven samengevatte strategieën zoals die door ondernemers zijn 
gehanteerd, impliceren dat in de informele sector twee aspecten domineren 
bij kleinschalige ondernemingen. Ten eerste kunnen we concluderen dat de 
informele sector van belang is om ervoor te zorgen dat ondernemers niet 
vervallen in een nog diepere crisis. Bovendien, de flexibiliteit die de 
bedrijfsvoering van kleine ondernemingen in de toeristische sector 
kenmerkt, verzekert het voortbestaan van de toeristische bedrijven tijdens 
een crisis. Ondernemers schakelden over van de internationale toeristische 
markt naar een lager niveau, het binnenlandse marktsegment. De cases in 
de accommodatie-sector maken duidelijk welke verschillende 
marktsegmenten ze bedienden; aanvankelijk richtten ze zich op de 
middenklasse binnenlandse toeristen, later veranderde de functie van hun 
pand naar een (goedkoper) losmen of pension. Marktdiversificatie is één, 
maar bedrijfs- of baandiversificatie door het toetreden tot de informele 
sector gaat een stap verder. De economische crisis bevestigde het belang 
van de informele sector voor veel mensen om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Dit onderzoek suggereert dat de toetreding van 
ondernemers tot de informele sector als een alternatieve bron van 
inkomsten voorkwam dat er een verdere verslechtering van hun toch al 
lage inkomsten uit de toeristische activiteiten optrad. Ondanks de 
ongunstige positie in de ogen van beleidsmakers blijkt in tijden van crisis 
dat de informele sector een prominente rol als vangnet speelt. 
 
Uit de discussie leren we dat er voor een duurzame ontwikkeling van het 
toerisme rekening gehouden moet worden met het vraag-aspect en dat men 
zich niet alleen op de aanbodzijde moet richten, omdat de vraag het 
potentieel bezit om grote verstoringen te veroorzaken in de doelstelling 
van duurzame ontwikkeling. De veronderstelling dat de ontwikkeling van 
de toeristische sector geïsoleerd kan worden van de algemene 
ontwikkelingscontext van de staat of de regio is hoogst twijfelachtig. 
Aandacht die uitsluitend gericht is op de ontwikkeling van het toerisme 
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zonder deze te verankeren in de algemene maatschappelijke 
ontwikkelingen kan een valkuil blijken te zijn omdat de verschillende 
sectoren in werkelijkheid geïntegreerd zijn en elkaar beïnvloeden. De 
crises hebben het idee bevestigd dat de toeristische vraag fluctueert en 
daarom is het gebruik van toerisme als enige instrument voor de 
ontwikkeling niet aanbevelswaardig. In mijn onderzoek heb ik getoond dat 
de kleine ondernemers in de toeristische sector over de middelen 
beschikken om hun toeristische ondernemingen te ontwikkelen, maar 
tegelijkertijd ook andere middelen hebben die het mogelijk maken dat ze 
zich bezighouden met andere economische activiteiten. Toen de crises hun 
toeristische bedrijven troffen, slaagden zij er in te overleven door hun 
contacten met diverse andere economische sectoren. Vermoedelijk maakt 
de ontwikkeling van duurzaam toerisme als ontwikkelingsdoelstelling meer 
kans van slagen wanneer deze wordt geïntegreerd in andere economische 
activiteiten. 
 
 
 
 


