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Inleiding
 
Om verschillende redenen wordt het steeds belangrijker dat arbeidsvraag en 
-aanbod op elkaar zijn afgestemd. Zo wordt er steeds meer in menselijk ka-
pitaal geïnvesteerd. Dat is bijvoorbeeld te merken aan het feit dat werkend-
en steeds beter opgeleid zijn (Eurostat 2016). Voor werkenden die aanzienlijk 
hebben geïnvesteerd in hun opleiding is het belangrijk om een baan te vinden 
waarbij ze hun menselijk kapitaal optimaal kunnen benutten. Wanneer de sta-
at voor de opleiding meebetaalt en van productieve werknemers profiteert, 
heeft de maatschappij hier ook belang bij. Een andere reden is dat het ook 
voor bedrijven belangrijk is om geschikt personeel te vinden. Omdat mod-
erne technologische ontwikkelingen vooral de productiviteit van mensen met 
bepaalde vaardigheden bevorderen (Autor et al. 2003), is het voor werkgevers 
steeds belangrijker om werknemers te vinden met kennis die bij deze nieuwe 
technologie aansluit.

Tegelijkertijd zijn er substantiële zoek- en mobiliteitskosten verbonden aan 
het realiseren van deze afstemming tussen mensen en banen. Dit proefschrift 
gaat in op de ruimtelijke aspecten van de afstemming tussen arbeidsvraag 
en -aanbod. Er is gekeken in hoeverre- en op welke manieren werkgevers en 
werknemers zich aan elkaar aanpassen en welke belemmeringen zij hierbij 
ondervinden.

Dit proefschrift draagt op de drie manieren bij aan de bestaande kennis. Ten 
eerste is zowel het gedrag van werknemers als van werkgevers onderzocht. 
Met name over de ruimtelijke aanpassingen van werkgevers is tot dusver nog 
maar weinig bekend. Hoe werknemers zich met name via migratie- en pen-
delgedrag aanpassen is al vaak in de literatuur bestudeerd, maar bedrijven 
hebben ook andere aanpassingsmechanismen ter beschikking. Afhankelijk 
van de beschikbare arbeidskrachten kunnen ze groeien, krimpen, nieuwe 
vestigingen openen of sluiten of het bedrijf verplaatsen. Hierbij zijn vraag- en 
aanbodsfactoren, maar ook interne verhoudingen van belang.

Ten tweede staat in dit proefschrift de beschikbaarheid van informatie bij 
besluitvorming centraal. Er zijn aanzienlijke kosten verbonden aan het zoek-
en welke banen, of welke werkenden op een gegeven moment beschikbaar 
zijn, en voor welke lonen. Het zoekproces kan verder ook belemmerd worden 
door afstand tussen werkgevers en werknemers. In het proefschrift is onder-
zocht welke rol de zoek- en selectiekosten spelen bij een efficiënte afstemming 
tussen arbeidsvraag en -aanbod en de rol van afstand daarbij.
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Ten derde is er voor de analyse van ruimtelijke aanpassingen op microniveau 
gebruik gemaakt van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Deze data biedt de mogelijkheid om precisie en nuance aan te brengen. 
Hierdoor kunnen verplaatsingen van werkenden en bedrijven door de tijd 
gevolgd worden en kunnen baanveranderingen achterhaald worden. Voor 
zowel werkenden als voor bedrijven zijn uitgebreide achtergrondkenmerken 
beschikbaar. Dit maakte het mogelijk om rekening te houden met selectivite-
its- en endogeniteitsproblematiek.

Onderzoeksvragen
 
Het doel van dit onderzoek is ruimtelijke aanpassingen van werkenden en 
bedrijven in kaart te brengen. Om dit doel te bereiken, zijn de volgende onder-
zoekvragen geformuleerd:
 ▪ In hoeverre en hoe wordt de ruimtelijke spreiding van werkgelegenheid 

afgestemd op de ruimtelijke spreiding van arbeidskrachten en andersom?
 ▪ In hoeverre en hoe worden deze aanpassingen door de beschikbaarheid 

van arbeidsmarktinformatie beïnvloed?

Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag gaan Hoofdstuk 2 en 3 in op 
verschillende soorten mechanismen die de bedrijven gebruiken om zich aan 
te passen op de geografische spreiding van menselijk kapitaal. Menselijk ka-
pitaal verwijst in dit proefschrift naar alle productieve vermogens waarover 
mensen beschikken, zowel aangeboren als aangeleerd. De aangeleerde ver-
mogens doet men op door bijvoorbeeld formele opleiding, on-the-job training 
of ‘leren door te doen’. Hoofdstuk 2 behandelt de reallocatie van arbeidsk-
rachten tussen sectoren binnen regio’s. Hoofdstuk 3 richt zich op bedrijfsver-
plaatsingen. Om de tweede vraag te beantwoorden is in Hoofdstuk 4 gekeken 
hoe de benutting van menselijk kapitaal beïnvloed wordt door tekortkomin-
gen in de informatie over het vermogen van werknemers. In Hoofdstuk 5 
is geanalyseerd welke rol het ruimtelijke karakter van kennis speelt bij het 
baanzoekgedrag en de uitkomsten daarvan.
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Resultaten

De aanpassingen van werkgevers via baancreatie en baanvernietiging
 
Hoofdstuk 2 verkent de patronen van baanreallocatie. De onderzoeksvraag 
luidt als volgt: als arbeidskrachten in bepaalde sectoren vrijkomen wegens 
korte termijn schommelingen in sector specifieke arbeidsvraag of lange termi-
jn economische herstructurering, welk effect heeft dit op de werkgelegenheid 
in andere sectoren in dezelfde regio? Eerdere studies over baanreallocatie 
concluderen dat zelfs als de totale werkgelegenheid stabiel blijft, er omvangri-
jke baanstromen bestaan tussen bedrijven en sectoren (Haltiwanger en Schuh 
1999; Martin en Scarpetta 2012). De vraag is of deze baanreallocatie door de 
beschikbaarheid van menselijk kapitaal gedreven wordt.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is de werkgelegenheidsgroei in 
verschillende sectoren verkend op nationaal en regionaal niveau. De regio-
nale variatie in sectorale werkgelegenheidsgroei is verklaard aan de hand 
van co-locatiepatronen van sectoren. Bij het verkennen van de geografische 
patronen van baanreallocatie is onderscheid gemaakt tussen de woon- en 
werklocaties van werkenden; vindt baanreallocatie plaats daar waar de baan 
verloren is gegaan, of daar waar de nu werkloze persoon woont? Het blijkt 
dat op nationaal niveau de snelst groeiende sectoren meer banen per saldo 
creëren in regio’s waar veel mensen wonen die hun banen in andere sectoren 
kwijt zijn geraakt. Werkgelegenheidsgroei in deze sectoren wordt niet beïnv-
loed door werkgelegenheidskrimp in andere sectoren in de regio. De gevon-
den effecten spelen vooral op kleine ruimtelijke schaal en zijn sterker voor 
gerelateerde sectoren. Het kan verwacht worden dat het menselijke kapitaal 
van krimpende sectoren vooral in de woonregio’s van werkenden vrijkomt, 
terwijl andere productiemiddelen (hierbij kan gedacht worden aan fysiek ka-
pitaal of toegang tot toeleveringsketens) vooral in de regio’s van vernietigde 
banen beschikbaar komen. De resultaten betreffende het onderscheid tussen 
woon- en werklocaties laten zien dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten 
de belangrijkste drijfveer voor baanreallocatie is.

Geconcludeerd kan worden dat arbeidskrachten die vanuit bepaalde sectoren 
beschikbaar komen baancreatie stimuleren in andere sectoren in de regio, 
vooral als deze sectoren aan elkaar gerelateerd zijn. Dit levert dus bewijs voor 
de veronderstelling dat het aanbod van menselijk kapitaal de lokale vraag 
aanwakkert.
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De aanpassingen van werkgevers via baanrelocatie
 
Waar in Hoofdstuk 2 de aanpassingen van werkgevers via baancreatie cen-
traal stonden door de baanstromen tussen sectoren te analyseren, richt 
Hoofdstuk 3 zich op de aanpassingen van werkgevers via baanrelocatie op 
bedrijfsniveau. Het hoofdstuk gaat in op relocaties van bedrijven die slechts 
één vestiging hebben en zich over lange afstand verplaatsen. De kenmerken 
van personeelsbestanden van deze bedrijven zijn in kaart gebracht. De veran-
deringen in de kenmerken van werknemers na de relocatie zijn beschouwd 
als de uitkomst van de veranderingen in toegang tot menselijk kapitaal. De 
onderzoeksvraag die dit hoofdstuk behandelt luidt: is menselijk kapitaal een 
relevante locatiefactor die de locatiekeuze van bedrijven beïnvloedt?

Het hoofdstuk laat zien dat een bedrijfsverplaatsing geen middel is om beter af 
te stemmen op regionale verschillen in het aanbod van menselijk kapitaal. Ten 
eerste komen bedrijfsverplaatsingen over lange afstanden heel zelden voor. 
Gemiddeld verandert slechts 1,38% van de bedrijven elk jaar van gemeen-
te; slechts 19,6% van deze verplaatsingen zijn over een afstand langer dan 
30 kilometer, de in dit onderzoek gehanteerde definitie van een verplaatsing 
over lange afstand. Ten tweede streven de bedrijven die zich verplaatsen er 
vooral naar om de bestaande arbeidsrelaties te behouden. Het personeelsver-
loop rond de tijd van de verplaatsing is niet heel anders dan in de bedrijven 
die zich niet verplaatsen. Dat heeft te maken met bijzondere ruimtelijke wer-
krelaties in de zich verplaatsende bedrijven. Van bedrijfsverplaatsingen over 
afstanden langer dan 30 kilometer kan normaliter verwacht worden dat ze de 
bestaande werkrelaties bedreigen, aangezien Nederlandse werknemers mees-
tal vrij korte pendelafstanden hebben. In tegenstelling tot de verwachtingen 
bleken bedrijfsverplaatsingen echter geen groot effect te hebben op de rui-
mtelijke relaties tussen bedrijven en hun werknemers. Het feit dat bedrijven 
die zich verplaatsen al voor de relocatie gemiddeld veel verder weg van hun 
werknemers zijn dan andere bedrijven speelt hierin een rol. De bevindingen 
duiden erop dat bedrijven zich enkel verplaatsen als ze verwachten dat de re-
locatie geen bedreiging vormt voor de bestaande arbeidsrelaties. Vooral bed-
rijven met veel langdurige arbeidsrelaties verplaatsen zich zelden. Ten derde 
hebben bedrijfsrelocaties geen effect op de kenmerken van het personeelsbe-
stand. Zo wordt de afstand tot nieuwe arbeidskrachten en het opleidingsniv-
eau van werknemers niet significant beïnvloed door relocatie.

Geconcludeerd kan worden dat er geen bewijs is gevonden dat regionale ver-
schillen in arbeidsaanbod bedrijfsverplaatsingen stimuleren. Menselijk kapi-
taal fungeert als een keep-factor, maar niet als een pull-factor. Bedrijven zijn 

Samenvatting in het Nederlands

179



S

door de werkrelaties in hun locatie ingebed. Zelfs de bedrijven die zich wel 
verplaatsen profiteren niet op een noemenswaardige manier van de toegang 
tot andere arbeidskrachten. 

Het verkrijgen van arbeidsmarktinformatie: signalering
 
Verondersteld wordt dat arbeidsvraag zich pas efficiënt op arbeidsaanbod 
kan afstemmen als werkgevers het arbeidsaanbod goed kunnen inschatten. 
Om erachter te komen of dat daadwerkelijk het geval is, richt Hoofdstuk 4 
zich op de vraag of voorafgaande banen als een signaal fungeren voor de 
nieuwe werkgever. Hiertoe zijn loonontwikkelingen van afstudeercohorten 
die de arbeidsmarkt onder verschillende omstandigheden betreden getra-
ceerd en vergeleken. De reden hiervoor is dat recessiebanen in het algemeen 
van lagere kwaliteit zijn, Oreopoulos et al. (2012) laten bijvoorbeeld zien dat 
deze banen gemiddelde door kleinere bedrijven met lagere lonen worden ge-
creëerd. Hierdoor worden de recessiebanen met een slechter signaal geasso-
cieerd. Als signalering relevant is voor de loonontwikkeling, kan verwacht 
worden dat het aannemen van een recessiebaan van lage kwaliteit de arbeids-
marktpositie verslechtert.

Zoals verwacht blijkt dat arbeidsmarktconjunctuur invloed heeft op de lonen 
van de afgestudeerden. Gedurende de tijd worden arbeidsmarktconjunctuur 
gerelateerde loonverschillen minder, maar de loonconvergentie is traag. De 
afgestudeerden van eerdere cohorten die al werkervaring hebben opgedaan 
verdienen minder dan recent afgestudeerden mits ze na de studie een baan 
hebben aangenomen met een loon dat laag is in verhouding met hun vermo-
gen. Dat wil zeggen dat het negatieve signaleringseffect van banen met een 
laag loon het positieve effect van het opbouwen van menselijk kapitaal over-
treft. Dat geldt voor zowel de afgestudeerden die van baan zijn veranderd als 
voor degene die bij de eerste werkgever zijn blijven werken. Deze bevinding 
geeft aan dat signalering een relevante verklaring is voor de persistentie van 
loonverschillen.

Hoofdstuk 4 concludeert dat het aannemen van een slecht betaalde baan 
tijdens recessie tot een slechtere arbeidsmarkt positie leidt. Een belangrijke 
verklaring hiervoor is het signaal dat geassocieerd wordt met de eerste baan 
na het afstuderen. Deze resultaten suggereren dat werkgevers slechts in bep-
erkte mate het vermogen van werknemers kunnen inschatten. Vermoedelijk 
vormt het tekort aan inschattingsvermogen een belemmering om menselijk 
kapitaal efficiënt in te kunnen zetten.
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Het verkrijgen van arbeidsmarktinformatie: ruimtelijk baanzoekgedrag
 
Hoofdstuk 5 gaat verder in op de vraag hoe arbeidsvraag en -aanbod onder-
ling worden afgestemd in de context van beperkte informatie. Het hoofdstuk 
analyseert hoe de aansluiting tussen mensen en banen door het ruimtelijke 
karakter van kennis beïnvloed wordt. Deze vraag is vanaf het baanzoeker-
sperspectief benaderd. De verwachting is dat werkenden in hun werklocaties 
lokale kennis opbouwen. Dit houdt in dat ze kennis van de lokale werkcul-
tuur vergaren en professionele netwerken opbouwen. Via deze netwerken 
verkrijgen de baanzoekers informatie over vacatures. Zowel deze informatie 
als de kennis van de werkcultuur is niet overal even goed toepasbaar. De ver-
wachting is dat de zoekkosten en lonen afhankelijk zijn van de afstand tussen 
de locatie van de nieuwe baan en de locatie van de oude baan waar de werk-
gerelateerde lokale kennis is opgebouwd. De empirische analyses zijn gericht 
op werkenden die aanvankelijk lange pendelafstanden hadden en van baan 
veranderen terwijl hun woonlocatie constant blijft. Deze empirische benader-
ing maakte het mogelijk om onderscheid te maken tussen overwegingen van 
baanzoekers die aan werk- en woonlocaties gerelateerd zijn.

Het blijkt dat de nieuwe baan vaak in de buurt van de oude baan wordt gevon-
den. Het effect van de afstand vanaf de oude werkregio op de keuze van de 
nieuwe werkregio houdt stand als er gecontroleerd wordt voor de afstand 
tot de woonregio en regionale kenmerken. In termen van effectgrootte is de 
invloed van de oude werkregio op de keuze van de nieuwe werkregio vergeli-
jkbaar met de invloed van de woonregio. Deze bevinding wijst erop dat baan-
zoekers potentiële werkregio’s als aantrekkelijk beschouwen in termen van 
verwachte zoekkosten en lonen mits ze dichtbij hun oude werkregio liggen. 
De statistische analyses die controleren voor de verandering in pendelafstand 
en regionale kenmerken geven aan dat werkenden die van werkregio veran-
deren een ietwat hogere loongroei ervaren dan werkenden die een nieuwe 
baan in dezelfde regio vinden. Dit effect verdwijnt echter als wordt gecorri-
geerd voor de selectiviteit van mobiliteit tussen werkregio’s. De selectiviteit 
houdt hier in dat vooral de baanzoekers die verwachten in verre regio's hoge 
lonen tegen lage zoekkosten te vinden mobiel worden.

Uit de bevindingen valt te concluderen dat werkenden sterk geneigd zijn om 
in de buurt van hun oude werklocatie te blijven werken. Omdat de zoek-
kosten van de locatie van de nieuwe baan afhangen, zoekt men in de verre 
regio’s alleen naar een baan als men verwacht daar een hoog loon te kunnen 
krijgen, wat de hoge zoekkosten goed zou maken. Als er voor deze selecti-
viteit gecontroleerd wordt, is er geen bewijs dat werkenden die mobiel zijn 
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tussen werkregio’s een hogere, noch lagere loongroei ervaren dan werkenden 
die binnen dezelfde regio van baan veranderen. Dit hoofdstuk geeft dus een 
andere verklaring voor de vraag waarom arbeidsmigratie tekortschiet in het 
wegwerken van regionale loonverschillen. Sjaastad (1962) heeft voorgesteld 
dat migratiegedrag naast door loonoverwegingen, ook door financiële en 
emotionele verhuiskosten wordt beïnvloed. Hoofdstuk 5 vindt dat efficiënte 
afstemming van arbeidsvraag en -aanbod niet enkel wordt gehinderd door 
overwegingen die gerelateerd zijn aan huisvesting en persoonlijke netwerken, 
maar ook door het ruimtelijke karakter van kennis zelf. Daarom kan arbeid-
smigratie de afstemming tussen arbeidsvraag en -aanbod slechts in beperkte 
mate verbeteren.

Tot slot
 
Dit proefschrift heeft inzicht gegeven in de ruimtelijke aanpassingsmechanis-
men die bedrijven en werkenden gebruiken om arbeidsvraag en -aanbod op 
elkaar af te stemmen. Regionale arbeidsmarktanalyses hebben deze aanpass-
ingsmechanismen tot nu toe slechts beperkt in kaart gebracht en met name 
over aanpassingen van bedrijven is weinig bekend. Uit de kwantitatieve anal-
yses in dit proefschrift is gebleken dat accurate arbeidsmarktinformatie niet 
gemakkelijk toegankelijk is voor de participanten op de arbeidsmarkt. Zowel 
werkgevers als werknemers baseren zich op direct beschikbare signalen die 
verre van perfect zijn. De analyses geven tevens aan dat lokale kenmerken 
belangrijk zijn bij de besluitvorming op de arbeidsmarkt en dat zowel werk-
gevers als werknemers sterk ingebed zijn in hun regio’s. De resultaten van 
dit onderzoek duiden erop dat het verder ontwikkelen van kennis over de 
besluitvorming op de arbeidsmarkt en de regionale uitkomsten hiervan cru-
ciaal zijn voor regionale arbeidsmarktanalyses en het beleid dat hierop berust.
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