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Hoofdstuk III Het onderzoeksproject

3.1 Onderwerp, doelstelling en probleemstelling 

Het onderwerp 
Het onderwerp van deze studie betreft een tweetal fenomenen, namelijk de regio en de regionale 
vakbeweging. Daarbij is de aandacht vooral ook gericht op hun onderlinge relatie. De ultieme vraag is 
of een regionale vakbeweging een speelbal is van de regionale sociaal-economische ontwikkelingen, 
danwel dat zij mee de sociaal-economische ontwikkeling van een regio bepaalt of ten minste mee kan 
bepalen. 

De doelstelling
Daarmee is de doelstelling van dit onderzoeksproject min of meer gegeven: het gaat er om

nader zicht te verkrijgen op de regio, de regionale vakbeweging en hun onderlinge relaties bij 
de economische ontwikkeling van regio’s. 

Daartoe is er voor gekozen om na te gaan hoe in een specifieke regio, in een bepaalde periode, de 
regionale vakbeweging aldaar zich heeft verhouden tot de sociaal-economische ontwikkelingen die 
zich daar hebben voorgedaan. 

De probleemstelling
Bij de formulering van de probleemstelling van dit onderzoeksproject is er voor gekozen het onderzoek 
toe te spitsen op de regio Noord-Nederland gedurende de periode 1960-1992. Zoals in hoofdstuk I 
reeds werd gesteld, was er in deze periode sprake van een gespannen relatie tussen deze regio en de 
rijksoverheid. Die spanningsrelatie wordt in deze studie, gezien het heftige karakter ervan en gezien 
de conflicten die daarbij een rol speelden, gedefinieerd als een ‘sociaal conflict’, ‘a social conflict’ 
tussen Noord-Nederland en Den Haag. Van de twee conflictpartijen12 kan de ‘noordelijke’ conflictpartij 
het beste aangeduid worden als ‘social movement’, als ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-
Nederland’. De regionale vakbeweging in Noord-Nederland heeft door haar daden laten blijken deel uit 
te maken van die sociale beweging.
  
De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan als volgt: 

“welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-
1992 op de toen in die regio plaatsvindende, ingrijpende herstructureringsprocessen en 
welke maximale invloed kan een regionale vakbeweging in de toekomst  op vergelijkbare 
herstructureringsprocessen in de eigen regio hebben?” 

12 De andere conflictpartij wordt gevormd door de achtereenvolgende nationale regeringen.
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Deze probleemstelling vraagt nog wel enige toelichting. Naast het onderzoek naar de gang van zaken in 
Noord-Nederland in de periode 1960-1992 vraagt het tweede deel van de probleemstelling om scherp 
zicht op de specificiteit van de te verkrijgen bevindingen uit dit onderzoek. Nodig is na te gaan welke 
regiotypen überhaupt kunnen worden onderscheiden en wat voor soort regionale vakbewegingen er 
eigenlijk bestaan. Pas dan kan geduid worden in hoeverre de bevindingen van dit onderzoek ook een 
meer algemene geldigheid bezitten. 

Typen regio’s
Wat dat eerste punt, de regio als bestuursniveau, betreft, kan vastgesteld worden dat daar vanaf 
halverwege de jaren negentig in Europa volop wetenschappelijke belangstelling voor bestaat (zie o.a. 
HARVIE, 1994; COCHRANE, 1994; ENGEL, 1994; JONES and KEATING, 1995 en JEFFERY 1997). 
Als voorbeeld van aandacht vragende ontwikkelingen kan het beleid van de vorige  Labourregering van 
Groot-Brittannië dienen. De regio werd door haar gezien als een vanzelfsprekend en belangrijk bestuurs- 
en politiek niveau. Op dat regionale niveau leek het goed mogelijk om de sociaal-economische en de 
sociaal-culturele ontwikkelingen op een goed georganiseerde en democratische wijze te beïnvloeden. 
Niet alleen de vorming van parlementen in de deelstaten Schotland en Wales (en met de nodige 
complicaties ook in Noord-Ierland), maar ook de regio-vorming in Engeland zelf bood uitgesproken 
mogelijkheden om de maatschappelijke effecten van die nieuwe regionale bestuursvormen nauwkeurig 
te bestuderen (RACO, 2002).
Voor de Engelse regio’s gold, dat alleen als er voldoende politieke steun zou zijn  voor het idee van 
meer regionale zelfstandigheid, hetgeen formeel zou moeten blijken middels daartoe georganiseerde 
referenda, overgegaan kon worden tot de oprichting van een regionaal parlement. De vraag over welke 
competenties zo’n dan gevormd regionaal bestuur precies zou komen te beschikken was vervolgens 
een kwestie van onderhandelingen tussen de afzonderlijke regio’s en de nationale overheid. Als gevolg 
daarvan kent Schotland momenteel bijvoorbeeld een verdergaande autonomie dan Wales.
Ook in Nederland is in de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig de discussie over de vorming 
van landsdelen indringend aan de orde geweest (TWEEDE KAMER, 1980, 1987, 1994; IPO, 1992; 
SNN, 1994). Vanuit het Noorden wil men dan in elk geval voortborduren op de gegroeide praktijk van 
het gezamenlijke optreden van de drie noordelijke provincies ten opzichte van de rijksoverheid. Ook 
wordt nagedacht over de vraag of op een aantal belangrijke beleidsterreinen (bijvoorbeeld infrastructuur, 
ruimtelijke ordening, regionaal economische ontwikkeling en verkeer en vervoer) het regionaal niveau 
wellicht geschikter zou kunnen zijn voor het formuleren van effectief beleid dan het provinciale dan 
wel het nationale niveau. De drie noordelijke provincies anticiperen daarom begin jaren negentig op 
de uitkomst van die nationale discussies met de oprichting van het Samenwerkingsverband Noord 
Nederland (SNN) (SNN, 1992; SNN, 1993; SNN, 1994). Achteraf blijkt de discussie over de eventuele 
introductie van landsdelig bestuur al snel over te waaien. Er voor in de plaats komt de discussie over 
de vorming van mini-provincies rondom de grote steden in West-Nederland en over de eventuele 
opdeling van Nederland in 25 kleinschalige regio’s, in de plaats van de bestaande twaalf provincies. 
Ook die discussie is inmiddels voor een groot deel al weer overgewaaid (denk bijvoorbeeld aan het niet 
doorgaan van het gewest Rijnmond en aan het per referendum weggestemde Groot-Amsterdam). Ten 
tijde van de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer, voorjaar 1998, heeft ook de toenmalige 
premier, Wim Kok, zijn visie gegeven op de betekenis van landsdelen en regio’s als nieuw te vormen 
bestuursniveaus. Zijn opvatting bleek heel simpel: Nederland is te klein om er een eigen periferie, laat 
staan ook nog aparte regio’s op na te kunnen houden; het is als het ware zelf één grote, Europese regio.13 
Uiteraard is dat een omstreden standpunt, vooral ook omdat het geen recht doet aan de in een heleboel 
opzichten afwijkende sociaal-economische ontwikkelingen van Noord-Nederland ten opzichte die van 
Nederland als geheel. 

13  Dagblad van het Noorden, 22 augustus 1997
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Recentelijk is het onderwerp landsdelig bestuur in IPO-verband (Inter Provinciaal Overleg) toch 
weer aan de orde gesteld met de publicatie van een nieuw rapport over dit onderwerp. Een speciaal 
daartoe ingestelde commissie, de commissie-Geelhoed, tekent voor de daarin vervatte gedachten. 
(GEELHOED, 2002) In dat rapport wordt opnieuw nadrukkelijk gepleit voor het instellen in Nederland 
van vier à vijf landsdelen. Die nieuw te creëren regionale besturen dienen dan vele bevoegdheden die 
nu nog in Den Haag liggen overgeheveld te krijgen. Het idee van regionale, landsdelige besturen met 
vergaande competenties is dus ook in Nederland telkenmale nadrukkeijk aan de orde. 

Ook de Duitse politicoloog Detlev Albers (ALBERS, 1995)  gaat uit van de regio als belangwekkend 
bestuursniveau. Hij gaat - en daarin willen wij hem volgen - daarbij in zijn vergelijkende studie uit van 
een aantal specifieke regiotypen. Zie figuur 3.1. 

Fig. 3.1 Regiotypen volgens D. Albers

structuurzwakke regio’s ontwikkelingsachterstand, perifere ligging, 
 hoge werkloosheid 

traditionele industrie-regio’s hoog ontwikkelingsniveau, dominantie van de
 industrie, sociaal-economische stagnatie, 
 hoge werkloosheid

bloeiende regio’s hoog ontwikkelingsniveau, economische 
 dynamiek, slechts beperkte arbeidsmarkt-problemen

Typen  regionale vakbewegingen
 Het is Albers te doen om zicht te krijgen op de invloed van de regionale vakbeweging op de ontwikkeling 
van regio’s. Juist vanwege het vóórkomen van de hiervoor genoemde regio-types, leek het hem zinnig 
vergelijkend onderzoek te doen. De positie van de regionale vakbewegingen verschilt bovendien per 
land. Er zijn landen waar op regionaal niveau überhaupt geen sprake is van vakcentrale-structuren (de 
actuele Nederlandse situatie). Soms kennen de aangesloten bonden nog wel regionale structuren, maar 
dan veelal gekoppeld aan één of meerdere in die regio gevestigde bedrijven. Het andere uiterste is dat 
in een regio een regionale vakcentrale tot op zekere hoogte autonoom is (de standaardsituatie in Zuid-
Europa, maar ook de situatie in Schotland en Wales, daar evenwel als uitzonderingssituatie op de Noord-
Europese regel). Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen het Romaanse vakbondsmodel, 
waarbij de sector-overschrijdende vakcentrales per regio dominant zijn en het centrale niveau wordt 
gevormd door delegaties vanuit de afzonderlijke  regio’s, en het Noord-Europese model, waarbij de 
sectorale, centralistisch georganiseerde vakbonden domineren en de vakcentrales, in het bijzonder op 
het vlak van de arbeidsvoorwaarden, geen competentie hebben en soms slechts als periodiek platform 
van de aangesloten vakbonden bestaan (bijvoorbeeld de TUC in Groot-Brittannië)

Relaties vakbeweging- regio
Met behulp van een vergelijkend onderzoek in een vijftal grotere Europese landen komt Albers in zijn 
studie tot de conclusie, dat, gegeven de verdere integratie van Europa, de vakbeweging momenteel de 
kans geboden wordt om zich de komende decennia op een nieuw werkterrein met succes te manifesteren, 
namelijk in de ontwikkeling van ‘Europese’ regio’s. Naast het bedrijfs- en sectorale werkterrein en het 
nationale sociaal-economische werkterrein kan de vakbeweging de ontwikkelingsgang van dit ‘nieuwe’ 
intermediaire regioniveau ook als een belangrijk werkterrein gaan zien.
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Verder gaat Albers na of er ook algemeen geldende uitspraken te doen zijn over de relatie regio-
vakbeweging, met inachtneming van die mede door hem gedefinieerde typologieën.
Hij wijst er op, dat er naast het bestaan van een passende vakbondsorganisatie, nog een tweede, even 
belangrijke voorwaarde bestaat om te kunnen komen tot een vakbondsengagement op regionaal niveau. 
Dat betreft de eigendunk van een regio: is er al dan niet sprake van een sterke regionale identiteit. 
Zoja, dan is de kans groot dat, naast andere actoren, ook de vakbeweging een sterke regionale structuur 
ontwikkelt en als vanzelfsprekend wordt betrokken bij het streven van de regio naar meer autonomie en 
naar een verbetering van de daar bestaande sociaal-economische situatie.

Wat de invloed van de vakbeweging op de ontwikkeling van een regio betreft, komt daar nog een 
politiek aspect bij, namelijk de mate waarin een regio autonoom is.
Albers zegt over die samenhang, dat, als er sprake is van een regio met een behoorlijke mate van 
zelfstandigheid, de vakbeweging uiteraard veel vanzelfsprekender tot het formuleren van regionaal-
economische en regionaal-sociale opvattingen komt, dan als regio’s alleen maar bestaan als 
administratieve of ruimtelijke ordenings-eenheden, zonder politieke inhoud.
Omgekeerd geldt ook, dat een regionale vakbeweging, die programma’s ontwerpt voor de toekomst van 
de eigen regio en die zijn leden in dat kader mobiliseert, in hoge mate mee de identiteit van een regio 
vormt en versterkt, waarbij ook de mate van autonomie van de regio aan de orde kan komen. 

Belangrijk is het nog om op te merken dat je niet kunt uitgaan van stabiliteit, noch wat het type 
vakbeweging, noch wat het type regio, noch wat de mate van autonomie van een regio betreft. In de tijd 
kunnen er wezenlijke veranderingen optreden. 

Om iets van de verwachtingen omtrent het optreden van de vakbeweging in regionale zaken te 
kunnen meten is onderzoek gedaan naar de opvattingen van leden van ondernemingsraden van grotere 
ondernemingen in Noord-Nederland. Die mensen mogen geacht worden zowel enig zicht te hebben op 
het optreden van de vakbeweging in hun regio (en in hun bedrijf) als op de verdere ontwikkeling van 
hun bedrijf (en hun regio). Hen zijn enkele vragen gesteld over dat regionale vakbondsoptreden.

3.2 De conclusies van Albers en de vraagstellingen van deze studie  

Uit het werk van Albers komen een drietal samenhangende conclusies naar voren:
- De mate waarin een regio zichzelf een eigen identiteit toeschrijft, bepaalt onder andere ook de 

mate van ontplooiing van de regionale vakbeweging en omgekeerd
- De vakbeweging vormt een essentiële, samenbindende kracht in de regio via zijn invloed op de 

diverse sectorale herstructureringsprocessen, via zijn invloed op het gelijktrekken van de lonen 
tussen de diverse bedrijven en beroepen in een regio, en via zijn mogelijkheden om op regionaal, 
nationaal en Europees niveau op te kunnen komen voor de ontwikkeling van specifieke regio’s en 
van de in die regio’s toonaangevende branches.

- De kansen op versterking van de sociaal-economische structuur van een regio zijn  onder andere 
ook afhankelijk van de vraag of het tot een krachtenbundeling komt van de diverse regionale 
actoren (onder andere van werkgevers, werknemers en regionale politiek), met het oog op het 
afdwingen van een op die regio gericht ontwikkelingsbeleid, danwel op een grotere mate van 
autonomie.

Deze conclusies heeft Albers getrokken op basis van zijn onderzoek in een zeventiental grotere 
Europese regio’s, liggend in een vijftal grotere EU-landen. Deze conclusies zijn in deze studie opnieuw 
geproblematiseerd, nu in relatie tot een specifieke regio in een middelgroot EU-land, namelijk Noord-
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Nederland. Uiteraard dienen de onderzoeksvragen dan opnieuw te worden geformuleerd. De vragen uit 
paragraaf 1.5 kunnen nu in het licht van de conclusies van Albers en met de specifieke aandachtspunten 
die vanuit de economische geografie zijn aangereikt, opnieuw worden geformuleerd. Deze zien er dan 
als volgt uit:
 
1.  Bestaat er een Noord-Nederlandse identiteit en is die gekoppeld aan een streven naar meer 

regionale autonomie? 
 Hoofdstuk IV gaat nader op deze vraagstelling in.

2.  Was er in de periode 1960-1992 sprake van een ‘sociaal conflict’ tussen een ‘beweging tegen de 
achterstelling van Noord-Nederland’ en ‘Den Haag’? 

 Hoofdstuk V gaat nader in op deze vraagstelling.

3.  Heeft de vakbeweging in Noord-Nederland zijn vrij zwakke structuren kunnen uitbouwen tot 
een relatief sterke regionale vakbeweging, die zich in de betreffende periode ook op een aantal 
momenten als belangrijke actor heeft gemanifesteerd?

 Hoofdstuk VI gaat nader in op deze vraagtelling.

4.  Welke rol speelde de vakbeweging (bonden en vakcentrales) bij een aantal spraakmakende 
herstructureringsprocessen in Noord-Nederland in de periode 1960-1992?

 Hoofdstuk VII gaat verder op deze vraagstelling in en doet verslag van het onderzoek terzake.

5.  Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en de betekenis van de regionale 
vakbeweging? 

 Hoofdstuk VIII gaat verder in op deze vraagstelling en doet verslag van het onderzoek terzake.

6.  Heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales) in de 
periode 1960-1992 mee geleid tot een krachtenbundeling van de diverse regionale  actoren?En zo 
ja, zijn daar dan successen mee geboekt?

 Hoofdstuk IX gaat uitvoerig op deze vragen in.

In hoofdstuk X tenslotte wordt getracht al deze vragen en de bijbehorende antwoorden in hun samenhang 
te bezien, om daar vervolgens zo mogelijk de nodige conclusies uit te trekken. 

3.3 Opbouw van het onderzoeksproject

De in de vorige paragraaf  beschreven onderzoeksvragen hebben tot diverse deelonderzoeken geleid. 
Hierna volgt een korte aanduiding van die deelonderzoeken. 

In hoofdstuk IV wordt nagegaan wat voor soort regio Noord-Nederland eigenlijk is. Naast een schets 
van de sociale en de economische structuur van Noord-
Nederland anno het jaar 2000, wordt Noord-Nederland ook in zijn wording beschouwd, zowel vanuit 
een historische alsook vanuit een meer economische optiek.

In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de rol van de vakbeweging in de maatschappij en de soort 
organisatievorm die in de loop van de twintigste eeuw in Nederland is uitgekristalliseerd. Daarna wordt 
onderzocht hoe de vakbeweging zich op regionaal niveau en dan in het bijzonder in Noord-Nederland 
heeft ontwikkeld. 
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In het tussenliggende hoofdstuk V wordt eerst nagegaan wat vooral binnen de sociologie wordt verstaan 
onder de begrippen ‘sociale beweging’ en ‘sociaal conflict’. Vervolgens is er aandacht voor de feitelijke 
dragers in Noord-Nederland in de betreffende periode van de ‘beweging tegen de achterstelling van 
Noord-Nederland’  en voor de opstelling van diverse organisaties binnen het zich in samenhang 
daarmee ontrollende ‘sociaal conflict’. In het bijzonder wordt getracht het optreden van de regionale 
vakbeweging daarbij in beeld te krijgen. 
Dan is er in dit hoofdstuk V ook aandacht voor de vraag naar het al of niet bestaan van een eigen regionale 
identiteit in en van Noord-Nederland in de betreffende periode. Onderzoek van Van Schuur en Zanen 
(Paper ZANEN en VAN SCHUUR, ECPR-congres Mannheim, 1999) raakt dat onderwerp tot op zekere 
hoogte. Zij gaan na in hoeverre er gevoelens van regionale identiteit bestaan in Noord-Nederland en 
onderzoeken of die gevoelens zich ook zouden kunnen uiten in verschuivende politieke voorkeuren. 
Daarbij is er vooral aandacht voor een eventuele verschuiving van de traditionele (nationale) partijen 
richting politieke formaties die meer autonomie voor Noord-Nederland nastreven.   
Afsluitend wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het feitelijk verloop van het ‘sociaal-conflict’.

In hoofdstuk VII zullen de resultaten van het deelonderzoek naar de regionale betekenis van een aantal 
(bedrijfstak)bonden in Noord-Nederland worden belicht. Daarbij is met name gekeken naar hun positie 
en invloed binnen de eigen sectoren. Het onderzoek heeft bestaan uit een systematische analyse van een 
aantal  herstructureringsprocessen in voor het Noorden belangrijke bedrijfstakken in de periode 1960-
1992. De vraag was telkens welke rol de betrokken (vak)bonden daarbij speelden en welk effect dat had 
op de in die jaren bestaande spanningsrelatie Noord-Nederland - Den Haag.

In hoofdstuk VIII wordt verslag gedaan van een onderzoek onder een specifieke groep Noordelijke 
vakbondskaderleden. Om te kijken in hoeverre het algemene vakcentralebeleid ook gedragen werd 
en wordt door de eigen achterban is dit aparte deelonderzoek opgezet. Dit deelonderzoek heeft de 
vorm gekregen van een  enquête onder  ondernemingsraadsleden van grotere ondernemingen in Noord-
Nederland. Hen is gevraagd naar hun kijk op de rol van de vakbeweging in de regio. 

Hoofdstuk IX is enerzijds gewijd aan ideeën en daden van de regionale vakbeweging in de periode 
1960-1992 rond de ontwikkeling van de regio Noord-Nederland. Anderzijds wordt in dit hoofdstuk 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de onderlinge relaties tussen enkele belangrijke regionale 
actoren in diezelfde tijdsperiode.

In hoofdstuk X wordt een terugblik gegeven op het gehele onderzoeksproces. De gestelde vragen 
worden zo goed mogelijk beantwoord en getracht wordt een of enkele overall-conclusies te trekken.
Afgesloten wordt met het signaleren van een aantal actuele maatschappelijke ontwikkelingen, de regio en 
de vakbeweging betreffende, en het doen van enkele aanbevelingen, zowel ten aanzien van (eventueel) 
regionaal beleid van de (rijks)overheid, als van het beleid van de vakbeweging in de regio’s. 
En logischerwijs moet daar dan ook nog iets over regio’s gezegd worden, in het bijzonder over de regio 
Noord-Nederland.
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3.4 Conceptueel model

Om de probleemstelling van het gehele onderzoeksproject nog wat nader te verduidelijken, volgt hier 
een conceptueel model. Het geeft de onderlinge posities weer van de in deze studie gebruikte begrippen 
en de processen die zich tussen die fenomenen kunnen voordoen. De navolgende figuur (Figuur 3.2) 
kan misschien het beste van onder naar boven gelezen worden. 

=  Wat regio-type betreft is uitgegaan van de traditionele industrie-regio. Dat past beter op de situatie 
van Noord-Nederland dan de andere twee typen: de structuur- zwakke regio en de bloeiende regio. 
Albers definieert de traditionele industrieregio als volgt: hoog ontwikkelingsniveau, dominantie 
van de industrie, sociaal-economische stagnatie en een hoge werkloosheid.

=  Er is sprake van een regio met weinig of met een uitgesproken regionale identiteit.

=  De sociaal-economische problemen kunnen zo hoog oplopen, dat in een regio met een uitgesproken 
eigen identiteit een sociale beweging groeit, gericht op het versterken, vernieuwen, verzelfstandigen 
enz. van de regio, om zelf de regionale problemen te kunnen oplossen. In  een regio met slechts een 
vrij beperkte regionale identiteit zal het de vakbeweging zijn die zich op de sectorale problemen 
stort in een poging iets te redden van de economische structuur van de regio.

=  Naarmate de spanningen oplopen komt meer en meer de politiek in zicht. Waar het een regio 
met een grote mate van regionale identiteit betreft kan de politieke bemoeienis ertoe leiden dat, 
door politieke veranderingen door te voeren en extra economische impulsen toe te zeggen, de rust 
weerkeert. Leidt de politieke bemoeienis niet tot een afnemen van de spanningen, dan groeit de 
sociale beweging mogelijk uit tot een sociaal conflict.   

=  De politieke interventie bij de sectorale problemen in een regio met slechts een beperkte regionale 
idenditeit, leidt haast als vanzelf tot enkele herstructureringsprocessen, waarbij werkgevens, 
politiek en vakbeweging tezamen acceptabele oplossingen formuleren die de druk in de regio van 
de ketel halen. Lukt het niet in één keer, dan mogelijk in twee.

=  De regio waarin een heus sociaal conflict is ontstaan is niet gemakkelijk tot bedaren te brengen. 
 Het conflict kan worden opgelost doordat er beperkte veranderingen in de staatkundige verhoudingen 

worden aangebracht, waarin de economische problemen gezamenlijk worden aangepakt en waarbij 
de regionale actoren het eens kunnen worden over de middellange termijnontwikkeling van de 
regio. Toch gaat het dan om het ontstaan van een patstelling dan wel een zeer wankel compromis.

=  Er kan ook een einde aan het conflict komen doordat er een revolutionair nieuwe situatie wordt 
geschapen. De regio krijgt bijvoorbeeld een veel grotere mate van autonomie en middelen om zelf een 
economisch ontwikkelingsbeleid te voeren. Nieuwe machthebbers nemen de verantwoordelijkheid 
voor het wel en wee van de regio over.

=  Het conflict kan ook ontaarden in een terugval van de verhoudingen. Dat zou heel wel gepaard 
kunnen gaan met vormen van repressie. Hoe dat uiteindelijk uitpakt kan moeilijk van te voren 
aangegeven worden.
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Fig. 3.2 Conceptueel model:

- revolutionair nieuwe - patstelling - terugval oude situatie
 situatie  (of een wankel compromis)  (mogelijk repressie)  
    

-  sociaal conflict   - spanning van de ketel
  

-  deelconcessies   - sectorale herstructureringen
 (aan de regio)

  - politiek

- sociale beweging   - vakbeweging
   

  - (sociaal economische spanningen)    

- uitgesproken regionale identiteit  - weinig regionale identiteit

  - traditionele industrie regio’s
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