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hoofdstuk 1 

1 NLE 1 D 1 NG 

Sinds 1987 wordt periodiek overleg gevoerd tussen de Gelderse universi-
teiten, hoge scholen, een aantal gemeente besturen en het provinciaal 
bestuur van Gelderland (Provinciaal Overleg Hoger Onderwijs). Doel van 
dit overleg is het bevorderen van gemeenschappelijke activiteiten ten ba-
te van de Gelderse samenleving in het algemeen en het versterken van de 
sociaal-economische structuur in het bijzonder. Het ligt in de bedoeling 
dit laatste concreet gestalte te geven door het initiëren van nieuwe 
(opleidings)activiteiten waarbij de specifieke kennis van de verschil-
lende Gelderse onderwijsinstellingen kan worden gebundeld. Hierdoor kan 
een kwalitatief hoogwaardig produkt ontstaan, toegesneden op de behoefte 
van het regionale bedrijfsleven. 

In eerste instantie wordt gedacht aan niet-initieel onderwijs in de vorm 
van korte cursussen en andere vormen van dienstverlening zoals onderzoek 
en advies. Dit voornemen sluit overigens goed aan op de bevindingen en 
aanbevelingen van de Commissie Bakker'. De Commissie onderstreept in haar 
rapport het grote belang van na- en bijscholing en doet onder andere de 
volgende aanbeveling: 
"Er moet een netwerk ontstaan waarin universiteiten, hoger beroepsonder-
wijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken om via een goede behoeftebe-
paling tot een adequaat scholingsaanbod te geraken." 

Als eerste stap in dit proces heeft het Bureau Economisch Onderzoek op 
verzoek van het Provinciaal Overleg Hoger Onderwijs het opleidingsaanbod 
van de in Gelderland gevestigde Universiteiten en Hoge Scholen geïnventa-
riseerd (Inventarisatie Onderwijs-en Onderzoekaanbod Hoger- en Universi-
tair Onderwijs Gelderland, september 1988). 
In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van de tweede fase, een 
tentatief onderzoek ter identificatie van bedrijfsklassen die in beginsel 
een hoge scholingspotentie bezitten of die veel profijt kunnen hebben van 
nieuwe vormen van dienstverlening. Daartoe zijn de Gelderse bedrijven en 
instellingen per bedrijfsklasse bezien op de aanwezigheid van kenmerken 
en omstandigheden waarvan mag worden aangenomen dat zij indicatief zijn 
voor de scholingsbehoefte: 

') Rapport van de Adviescommissie Sociaal-Economisch pers-
pectief Midden-Gelderland, "Midden-Gelderland, waard om 
aan te werken", pag 35/37. 



- kansrijkheid in termen van de toepassing van nieuwe tech- 
nologien (hoofdstuk 2); 

- ontplooide scholingsactiviteiten via bedrijfsopleidingen 
(hoofdstuk 3); 

- het aantal hoger opgeleiden in relatie tot de totale werk- 
gelegenheid (hoofdstuk 4); 

- het aantal )WO-opgeleiden In relatie tot de totale werk- 
gelegenheid (hoofdstuk 5); 

- de omvang van de werkgelegenheid (hoofdstuk 6). 

Op al deze gezichtspunten zijn de Gelderse bedrijfsklassen gerangschikt 
naar de mate waarin de verschillende kenmerken zich voordoen. In hoofd-
stuk 7 zijn de afzonderlijke resultaten geïntegreerd tot één totaal over -
zicht, uitmondend in een rangorde van bedrijfsklassen waarvoor da beoogde 
activiteiten van het hoger onderwijs van veel belang kunnen worden ge-
acht. Net  de opstelling van deze rangorde is de tweede fase afgesloten. 
Degenen die slechts geïnteresseerd zijn in het eindresultaat van dit ver-
kennende onderzoek kunnen volstaan met het doornemen van hoofdstuk 7. 
Daarbij dient men zich te realiseren dat de gepresenteerde rangorde van 
bedrijfsklassen een indicatief karakter draagt. De volgorde is enerzijds 
het resultaat van een mechanische doorrekening van een aantal gekwantifi-
ceerde kenmerken en anderzijds van een arbitraire onderlinge weging. 
Jiettemin lijkt het verkregen resultaat een bruikbare aanzet tot de defi-
nitieve keuze van bedrijfsklassen waarop het hoger onderwijs haar nieuwe 
activiteiten kan richten. 

Ten behoeve van de derde fase heeft de Begeleidingscommissie van het on-
derzoek uit de rangorde een selectie gemaakt van een beperkt aantal be-

drijfeklaasen. Deze bedrijfsklassen zullen nader worden bezien op de be-
hoefte aan dienstverlening door het hoger onderwijs. In dat kader zal on-
dermeer overleg worden gevoerd met de betreffende branche-organisaties. 
Ja de afsluiting van de concrete behoeftepeiling kan dan ten slotte een 
begin worden gemaakt met het realiseren van adequaat (onderwijs)aanbod. 
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hoofdstuk 2 

KANR 1 J KB BBDR 1 J V 1 GHE 1 D 

2.1 	Inleiding 

Het besef dat innovatie een noodzakelijke voorwaarde is om de internatio-
nale economische positie van Nederland te kunnen handhaven danwel te ver-
beteren, heeft ertoe geleid dat begrippen als "kansrijke activiteiten" en 
"high tech" sterk in de belangstelling staan. Sinds het begin van de 
Jaren tachtig zijn dan ook een groot aantal studies verschenen waarin de 
zogenaamde kansrijke activiteiten nader werden gedefinieerd en gelocali-
seerd. In de afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat een aantal 
activiteiten niet zo kansrijk is gebleken dan aanvankelijk werd gedacht. 
Ook de ontwikkeling van high tech bedrijvigheid is niet onbegrensd geble-
ken. De vraag welk type bedrijvigheid de drager kan zijn voor economische 
vernieuwing blijft daarom actueel. 

In een hernieuwde poging een antwoord te vinden op dit vraagstuk heeft 
het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie (TNO) in het rapport Econo-
misch-Technologische Vernieuwing en Ruimtelijke Ordening een betrekkelijk 
nieuwe theorie gepresenteerd en geoperationaliseerd. 
Geconstateerd wordt dat een groot aantal externe veranderingsprocessen 
het concurrentiegedrag van de bedrijven bepaald (internationalisering, 
informatisering, marktveranderingen ed.). Dit leidt vervolgens tot inter-
ne bedrijfsveranderingen in structuur en organisatie van de produktie 
door de invoering van nieuwe technologieën. Een belangrijk element in de 
TNO-visie is de idee dat juist de ontwikkeling van zogenaamde "sleutel-
technologieën" een nieuwe lange termijn van economische groei kan in-
luiden. Iedere nieuwe technologie behoeft echter nog geen sleuteltechno-
logie te zijn. Alleen die technologieën die de basis kunnen vormen voor 
een lange termijn opleving in de economie worden tot sleuteltechnologie 
benoemd. De belangrijkste criteria waaraan een sleuteltechnologie moet 
voldoen zijn: 

- de technologie moet een groot innovatief karakter bezitten, of wel moet 
leiden tot vele nieuwe produkten; 

- de technologie moet toepasbaar zijn in vele vormen van bedrijvigheid; 
- de technologie moet een grote invloed hebben op de wijze van Organisa-
tie en vorm van de produktieprocessen. 

Naast deze elementen kenmerken de huidige sleuteltechnologieën zich door- 
dat zij tevens een oplossing bieden voor de problemen verbonden aan de 



toepassing van technologieën uit de voorgaande expansiefase van de eco-
nomie: relatief hoge loonkosten, starre produktie-organisaties, uitput-
ting van grondstofvoorraden, hoog energieverbruik, milieuvervuiling etc. 
Vanuit deze problemen ontstaat de behoefte aan nieuwe technologieën die 
de arbeidskosten verlagen, minder nadelige gevolgen voor het milieu heb-
ben, minder energie en grondstoffen verbruiken en die in het algemeen 
meer flexibiliteit verschaffen. Ze zijn daarmee de 'sleutel om in tech-
nologisch opzicht de internationale concurrentiestrijd met uitzicht op 
succes in te gaan. In het IJRO-TIO-rapport worden de volgende vijf sleu-
teltechnologieën onderscheiden: 

Xicro-elektronica; 
Informatietechnologie; 
Flexibele automatisering; 
Nieuwe materialen; 
Biotechnologie. 

De clustering van technologieën binnen een sektor bepalen de mate van 
vernieuwingsgevoeligheid, ofwel het innovatief vermogen. In grote lijnen 
kunnen daarbij twee soorten innovatie worden onderscheiden: produktinno-
vatie en procesinnovatie. Er lijkt een tendens aanwezig dat procesinnova-
tie steeds meer een noodzakelijke voorwaarde wordt voor produktinnovatie. 
Ouder procesinnovaties moeten in dit kader ook de organisatorische aan-
passingen worden gerekend. In de praktijk blijkt dat de invoering van een 
nieuwe technologie niet met succes kan worden ingevoerd zonder organisa-
torische aanpassingen. Het komt zelfs voor dat de invoering van een nieu-
we technologie niet meer is dan het sluitstuk op een nieuwe organisatie-
methode. Daarnaast kunnen verschillen in produktiemetbode tussen gelijk-
soortige bedrijven veelal worden teruggevoerd op verschillen in de or-
ganisatie en niet zo zeer op verschillen in de toepassing van de tech-
niek. Er is dus niet sprake van één vorm van innovatie, maar van een sa-
menhangend geheel van technologische- én organisatorische mogelijkheden, 
dat per bedrijf of per sektor een specifieke invulling kan krijgen. Het 
begrip technologie heeft in de IJRO-TJO-studie een brede betekenis en 
blijft niet beperkt tot het materiële (bijvoorbeeld machines), maar is 
ook belichaamd in arbeid (kennis, ervaring en vaardigheden) en in de or-
ganisatie van het produktieproces. Dit impliceert dat voor het opsporen 
van kansrijke bedrijvigheid ook de industriële organisatie en de arbeids-
inzet in beschouwing moeten worden genomen. 

De recente economische geschiedenis toont aan dat ook de meer traditione-
le bedrijvigheid zich ingrijpend kan vernieuwen, en dat innovatie meer is 
dan uitsluitend vernieuwing van produkten en van produktie processen. On-
der invloed van de internationalisering, de toenemende internationale 
concurrentie en de mogelijkheden die de informatisering biedt, tekenen 
zich nieuwe vormen in de organisatie van de produktie af. Nieuwe vormen 
die nieuwe kansen bieden voor vernieuwing en groei van bestaande bedrij-
vigheid en de opkomt van nieuwe bedrijvigheid. Trefwoorden zijn in dit 
verband: flexibele produktie, moderne logistiek, telematica, comakership, 
kennisintensieve dienstverlening. 
Het zijn deze ontwikkelingen in de organisatie van de produktie die door 
INRO-TNO is aangegrepen om een beter inzicht te verkrijgen in de ver-
nieuwingen die optreden. Naast de producerende bedrijven is daarbij ook 
aandacht gegeven aan de dienstverlening. 

De eerste stap om kansrijke activiteiten op het spoor te komen wordt ge-
maakt door de bedrijvigheid te classificeren volgens de twee hiervoor on-
derscheiden invalshoeken: 

5 



een indeling van de bedrijven waarbij Is aangegeven in welke mate 
sleuteltechnologieën een rol spelen; 
een indeling van de bedrijven waarbij het onderscheidingscriterium 
ligt in de organisatie van de produktie. 

2.2 	De toepassing van sleuteltechnologien 

En tabel 1 staat een overzicht van de belangrijkste vormen van bedrijvig-
heid waar sleuteltechnologieën op dit moment ingevoerd zijn of worden. De 
kruisjes in de tabel geven de mate aan waarin een sleuteltechnologie van 
belang is voor een bepaalde bedrijfsklasse: één kruisje betekent enige 
doorwerking, twee kruisjes een substantiële doorwerking en drie kruisjes 
een grote doorwerking. Door de kruisjes in een kolom op te tellen wordt 
het belang van die technologie ten opzichte van de andere sleuteltechno-
logieën aangegeven. De som van de kruisjes op een regel geeft de "ver-
nieuwingsgevoeligheid" aan van de betreffende sektor. 

Tabel 1. 	De toepassing van sleuteltechnologieën 
klassen, 	Nederland, 	1987 

in een aantal bedrijfs- 

micro- informa- flexibe- nieuwe bio- to- 
elek- tie tech- le auto- ivateri- tech- taal 
troni- nologie aatise- alen nolo- 
ca ring gie 

Landbouw x x - - xxx 5 
Voedingsmiddel- x - - - xx 3 
en industrie 
Lucht- en xx xx xxx xx - 9 
ruimtevaart 
Chemie x x xx x xxx 8 
Handel x xxx x - - 5 
Bouwsektor - x - xxx - 4 
Defensie xxx xxx x xxx x 11 
Electrotechniek xxx x x x - 6 
Electronica xxx x xxx x - 8 
Instrumentenbouw xxx x xx - - 6 
Machinebouw xx - xx x - 5 
Electromechanica x - x xx - 4 
Metaal - - x x - 2 
Non-ferro mat. - xx - xxx - s 
Mijnbouw - xx x x - 4 
Grafische md. xxx xxx - - - 6 
Papier - - x - xx 3 
Rubber/plastics - x - - - 1 
R & D x xxx - xxx xx 9 
Scheepsbouw - x - x - 2 
Textielindustrie x x xx x - 5 
Transportind. - x - - - 1 
Automobielind. xx xx xxx x - 8 

TOTAAL 	28 	30 	24 	24 	13 

Bron: Economische-Technologische Vernieuwing en Ruimtelijke Ordening, 
pag. 51, INRO-TNO, juni 1988 



De basisgedachte achter het schema in tabel 1 is dat de verschillende 
sleuteltechnologieën in elkaar grijpen en dat met name bij gelijktijdige 
toepassing van meerdere technologieën nieuwe produkten en processen tot 
stand kunnen worden gebracht. De combinatie van parallel ontwikkelde 
technologieën resulteert veelal in een uitkomst die meer is dan de som 
der delen. 

De micro-electronica en de specifieke toepassingen daarvan (Informatie 
technologie en flexibele automatisering) beïnvloeden een omvangrijke 
groep bedrijven. Sommige onderzoekers komen tot de conclusie dat rond de 
80% van de Westerse produktie op de een of andere manier afhankelijk is 
van de electronica sektor. Het belangrijkste toepassingsgebied van de 
micro-electronica ligt in de industrie en daarbinnen vooral in de meet-
en regeltechniek en in de procesbeheersing. 
Bezien naar bedrijfsklassen zijn de sleuteltechnologieën in hun onder-
linge verwevenheid van opmerkelijk weinig betekenis in de voedingsmidde-
len industrie, de metaal, de papierindustrie, de rubber- en plasticver-
werkende industrie, de scheepsbouw en de transportindustrie. koplopers 
zijn daarentegen de lucht en ruimtevaartsektor, de chemie, de automobiel-
Industrie, de electronica-industrie en In iets mindere mate de electro-
techniek, da instrumentenindustrie en de grafische industrie. 

2.3 	Ben typologie van de bedrijven 

Hiervoor is aangegeven dat de organisatie van de produktie in het innova-
tieproces een belangrijke rol vervuld. De flexibiliteit van de onderne-
ming, de beheersbaarheid van de goederen-, kennis- en informatiestromen, 
de snelheid waarmee op de markt kan worden gereageerd en de mate waarin 
kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen als bijvoorbeeld de Buropeese 
eenwording, zijn eveneens in hoge mate afhankelijk van de produktorgani-
satie van het bedrijf. 
Ten einde meer zicht te krijgen op de betekenis van de economisch-tech-
nologische ontwikkelingen voor het bedrijfsleven heeft INRO-TNO een be-
paalde typologie ontwikkeld. Het meest onderscheidende criterium van deze 
typologie is de wijze waarop het produktieproces georganiseerd is. Net de 
indeling van de bedrijven naar deze typologie wordt gepoogd duidelijk te 
maken welk deel van het Nederlandse bedrijfsleven in potentie gevoelig Is 
voor vernieuwingen en wat, in zijn algemeenheid, de karakteristieke ken-
merken zijn van deze bedrijven. 
Het producerende bedrijfsleven is daartoe ingedeeld naar de wijze waarop 
goederen geproduceerd worden, met als criterium de mate waarin massapro-
duktie plaatsvindt, danwel juist maatwerk wordt voortgebracht. 
In de dienstverlening zijn alleen de intermediaire activiteiten bezien, 
dwz. diensten die alleen of voornamelijk aan het bedrijfsleven worden 
geleverd. Deze zijn nader onderscheiden naar Goederenbehandelende diens-
ten (bijvoorbeeld transport) en Kennisdiensten (bijvoorbeeld organisatie-
adviezen). 
Een groot deel van de bedrijvigheid is op deze wijze in de typologie 
opgenomen. Alleen de bedrijven die qua organisatie sterk afwijken zijn 
buiten beschouwing gebleven. Dit was het geval met alle consumentendien-
sten (waaronder de detailhandel), de bouw en de nutsbedrijven. Ook werden 
de land- en tuinbouw niet nader bezien omdat de specifieke ontwikkelingen 
In die sektor een afzonderlijke studie behoeven. De INRO-TNO typologie 
bestaat uit de volgende zes categorieen: 
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CONTINUE PROCESINDUSTRIE: de voortbrenging van lange series geatanda-
riseerde produkten, in het algemeen de verwerking van grondstoffen (bv. 
delen van de Aardolie-industrie, de Chemische-industrie en de Papierin-
dustrie). 

- binnen de Continue procesindustrie vinden vernieuwingen plaats, 
eventuele verschuivingen zullen echter niet opzienbarend zijn. 
Vel zal een verdere concentratie van produktie-aktiviteiten 
plaatsvinden, waardoor In toenemende mate de controle bij enke-
le grote ondernemingen komt te liggen; 

- schaalvoordelen zullen blijven overheersen; 
- organisatorische veranderingen hebben vooral tot inzet het op-

timaliseren van de kwaliteit. Het ingekapseld zitten in inter-
nationale netwerken is daarvoor van essentieel belang; 

- een internationale gelijkschakeling van milieu-eisen verschaft 
producenten die gevestigd zijn in landen met reeds een strin-
gent milieubeleid een concurrentievoorspong. 

DISCONTIN1JE PROCESINDUSTRIE: middellange series van verschillende ge-
standariseerde produkten: halffabrikaten, componenten, consumenten pro-
dukten (bv. delen van de Bouwmaterlalenindustrle, Hout- en meubelindus-
trie, Voedingsmiddelenindustrie). 

- in belangrijke mate traditionele industrie mat traditioneel on-
dernemerschap; 

- voornamelijk nationaal georiënteerd; 
- in de toekomst mogelijk een opschuiving In de richting van de 

typologieën Produktgroepen en Continue procesindustrie; 
- de vernieuwingspotentie is beperkt, de groep is volgend. Het 

belang van kennisintensivering is van ondergeschikt belang. De 
benodigde kennis is veelal overal aanwezig en daardoor gemakke-
lijk toegangkelijk. 

PRODUKTGROEPEN: middellange en korte series van verschillende hetro-
gene produkten zoals modegevoelige confectie of consuaentenelctronica 
(bv. delen van de Kleding- en schoenindustrie, Itachinebouw, Electrotech-
nische industrie). 
- in de organisatie van de produktie staat het streven naar flex-

ibiliteit voorop; 
- dit leidt enerzijds tot een steeds grotere beheersing van de 

produktie kolom door dominante ondernemingen, waarbij risico's 
worden afgewenteld op toeleveranciers; 

- anderzijds kan dit leiden tot de ontwikkeling van regionale ge- 
specialiseerde produkt lecomplexen zonder dominante actor; 

- de éénwording van Europa lijkt de positie van dominante onder- 
nemingen te versterken terwijl de kwaliteitsdruk toeneemt. 

PROJECTSITUATIES: korte series of stuksgewijze fabricage van produk 
ten op specificatie, zoals Installaties, schepen, vliegtuigen (bv. delen 
van de Netaalproduktenindustrie, Machinebouw, Transportmiddelenindus-
trie). 

- in het algemeen gaat het in deze groep om kleine bedrijven; 
- de werkwijze is geënt op vakmanschap en technologische kennis. 

De bedrijven zijn In technologisch opzicht volgend en voor het 
toepassen van vernieuwingen sterk afhankelijk van de externe 
vraag; 

- de groep Is gevoelig voor monopolisering van kennis. 

M. 



OVERIGE GOEDERENBEHANDELING: dienstverlening in de sfeer van opslag, 
transport, distributie en verhandeling van goederen (bv. delen van de 
Groothandel, Vervoersbedrijven, Veilingen). 

- de bedrijven uit deze groep worden steeds vaker ingeschakeld in 
de produktiekolca; 

- distributie wordt In toenemende mate een belangrijke schakel in 
de goederenbehandeling; 

- er ontwikkelt zich een hiërarchisch netwerk van multifunctio-
nele knooppunten (schakels van goederenbehandeling van ver-
schillende produktiekolomnen worden gebundeld via centrale dis-
tributiepunten); 

- de belangrijkste technologische innovaties liggen in de sfeer 
van informatisering; 

- de Europese eenwording vergemakkelijkt goederenbehandeling op 
Internationale markten en vergroot de markt. 

KENNISINTENSIEVE DIENSTVERLENING: zelfstandige dienstverlenende be-
drijven die informatie en kennis toeleveren aan producenten (bv. delen 
van het Bank- en Verzekeringswezen, de Zakelijke dienstverlening Res-
cherch instituten). 
- het kennisintensieve deel van de zakelijke dienst verlening kan 

worden beschouwd als de smeerolie voor de vernieuwingsprocessen 
in de produktie-organisatie en is daarom van strategische waar-
de; 

- Is Internationaal gezien goed ontwikkeld In Nederland; 
- zit in een sterk groeiende markt; 
- ondergaat sterke herstructureringen waarbij de traditionele 

werkterreinen onder druk staan; 
- de eenwording van Europa is bedreigend voor de Nederlandse 

branch. 

Op basis van bij het IWRO-TIO aanwezige kennis over de ontwikkeling van 
produktieprocessen,- organisatie en produkten van de verschillende be-
drijfsklassen, is de totale Nederlandse bedrijvigheid ingedeeld naar de 
zes hiervoor genoemde groepen. Hierbij Is gebruik gemaakt van de werkge-
legenheidsgegevens uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
en Fabrieken. In de analyse zijn uitsluitend bedrijven betrokken met 10 
of meer werkzame personen. In tabel 2 staan de resultaten weergegeven. 

Tabel 2. Verdeling van de werkgelegenheid in bedrijven met 10 of meer 
werkzame personen naar de IJRO-TJO typologie, Nederland, 1988 

typologie 	 werkgelegenheidsaandeel 

Continue procesindustrie 	 10,3 
Discontinue procesindustrie 	24,1 
Produktgroepen 	 14,4 
Projectsituaties 	 5,9 
Overige goederenbehandeling 	26,1 
Kennisintensieve diensten 	19,2 

Totaal 
	

100 % 

Bron: Gelderland tussen kaderstudie en regiostudie, pag. 3, Instituut 
voor Ruimtelijke Organisatie, TNO, 1988 



Ongeveer de helft van de totale werkgelegenheid is gelocaliseerd in de 
twee groepen Discontinue procesindustrie en Overige goederenbehandeling. 
De kleinste categorie wordt gevormd door de Projectsituaties, gevolg door 
de Continue procesindustrie. De Produktgroepen tenslotte bekleden een 
midden positie. 

2.4 	Samenvoeging van de Technologische- en de Organisatorische 
indelingen 

Nadat in de vorige paragrafen de bedrijvigheid is bezien naar enerzijds 
de toepassing van sleuteltechnologieën en anderzijds naar organisatie van 
de produktie, worden in deze paragraaf beide gezichtshoeken in elkaar ge-
schoven. Op deze wijze wordt een verbinding gelegd tussen de organisatie 
van de produktie en de toepassing van nieuwe technologieën. Het voordeel 
daarvan is dat binnen de gecombineerde typologie verschillende kenmerken 
verenigd worden. Kenmerken die essentieel zijn voor de slagvaardigheid, 
het concurerend en het vernieuwend vermogen van het bedrijfsleven in een 
internationale context. In tabel 3 staan de resultaten weergegeven. De 
cijfers in de tabel zijn afgeleid van de gegevens in tabel 1. De bedrij-
ven zijn echter niet ingedeeld volgens de traditionele classificatie zo-
als in tabel 1 (textielindustrie, chemie, metaal etc.), maar volgens de 
INRO-TNO typologie zoals beschreven in paragraaf 2.3. De getallen geven 
aldus per typologie de scores weer van de toepassing van sleuteltechnolo-
gieën. 

Tabel 3. 	Groepering van toepassingsgebieden van 
naar typologie, 	Nederland 

sleuteltechnologieen 

Typologie micro- informa- flexibe- nieuwe bio- to- 
elek- tie tech- le auto- maten- tech- taal 
troni- nologie aatise- alen nolo- score 
ca ring gle 

Continue proces- 3 2 4 2 5 16 
inducr ie 
Discontinue pro- 9 9 7 7 6 38 
cesindustr ie 
Produktgroepen 16 10 15 13 - 54 
Projectsituaties 4 6 8 4 - 22 
Overige goederen- 1 3 1 - - 5 
behandeling 

Bron: Economisch-Technologische Vernieuwing en Ruimtelijke Ordening, pag. 
64, INRO-T10, 1988 

De bedrijvigheid die in alle opzichten het beste scoort valt onder de 
categorie Produktgroepen. Daar worden de meeste nieuwe technologieën in-
gevoerd en wordt het beste gebruik gemaakt van de voordelen van zowel 
maat-produktie (flexibel en klantgericht) als van massa-produktie (met 
lage produktiekosten). Het vernieuwingsgenichte karakter van dit type 
bedrijvigheid, gekoppeld aan de grote kansen om de ixternationale compe-
titie het hoofd te bieden, maken deze bedrijven van groot belang voor de 
verdere economische ontwikkeling van Nederland. 
De bedrijvigheid van het type Produktgroepen is niet gebonden aan enge 
sektorale grenzen (dit geldt overigens in meer of mindere mate voor alle 
onderscheiden categorieën). Het moderne organisatie-principe van de pro- 
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duktie staat voorop, en dat wordt bij de Produktgroepen teruggevonden in 
meerdere takken van de industrie, ook in de traditionele activiteiten. Zo 
zijn vormen van dit bedrijfstype geïdentificeerd in de kleding-, schoen-, 
hout- en meubelindustrie. De categorie Produktgroepen omvat op dit moment 
ca. 15% van de totale Nederlandse bedrijvigheid, en is dus betrekkelijk 
gering. Vanneer evenwel naar de impact van deze bedrijven wordt gekeken 
(bijvoorbeeld het gebruik van moderne logistieke diensten in de handel, 
het transport en de geavanceerde kennisdiensten), dan beïnvloedt deze 
groep ca. de helft van alle bedrijvigheid die in het onderzoek is betrok-
ken. 

De tweede vernieuwingsgevoelige categorie wordt gevormd door de Discon-
tinue procesindustrie. Ook hier zijn de kenmerken voor een flexibele pro-
duktie-organisatie in hoge mate aanwezig. Bijna een kwart van de onder-
zochte bedrijvigheid kan tot deze groep worden gerekend. 

Met betrekking tot de overige groepen is er sprake van een minder grote 
en/of een redelijk evenwichtig verspreide aanwezigheid van de sleutel-
technologieën. De Kennisintensieve dienstverlening is niet in tabel 4 op-
genomen omdat de ontwikkelingen in deze categorie min of meer een afge-
leide zijn van de ontwikkelingen in de overige typologieën. De vernieu-
wingen in de economie vormen voor de Kennisintensieve dienstverlening een 
uiterst belangrijk gegeven. De diensten bestaan bij de gratie van de 
noodzaak tot vernieuwing bij hun afnemers. Anderzijds is de Kennisinten-
sieve dienstverlening onmisbaar voor de strategiebepaling, planning en 
uitvoering van het produktieproces in de overige onderscheiden bedrijfa-
typen. Voor de Kennisintensieve dienstverlening geldt op voorhand dat zij 
een wezenlijk element vormen in het vernieuwingsproces van de economie en 
voor de afzonderlijke ondernemingen. 

Samenvattend komt IJBO-TIO tot de hypothese dat met name de Produktgroe-
pen in het licht van de economisch-technologische vernieuwing interessant 
zijn en in iets mindere mate de Discontinue procesindustrie. Daarnaast 
vormt de Kennisintensieve dienstverlening een hoogwaardig aspect van de 
nationale produktiestructuur. 
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2.5 	De relatieve vertegenwoordiging van de Gelderse bedrijvigheid 
naar typologie 

In tabel 4 staat een overzicht van de mate waarin de onderscheiden be-
drijfstypen in Gelderland zijn vertegenwoordigd. Een + betekent dat het 
betreffende type in verhouding tot Nederland is oververtegenwoordigd, een 
= duidt op gemiddelde vertegenwoordiging en een - op ouL'Vtge3n'c3Qr 
diging. De analyse heeft betrekking op bedrijven met 10 of meer werkzame 
personen (basisbestand: Provinciale Verkgelegenheidsenquête). 

Tabel 4. Relatieve vertegenwoordiging van de INRO-TNO bedrijfstypen in 
Gelderland en de Gelderse Corop-gebieden ten opzichte van Eed-
land 

Typologie 	Veluwe Achter- Arnhem,' Zuidwest- Gelder- 
hoek 	Nijmegen Gelden, 	land 

Continue procesind. 	+ 
Discontinue procesind. 	+ 
Produktgroepen 
Projectsituaties 
Overige goederen beh. 	= 
Kennisintensieve dien. 	= 

+ 	= 
+ 	= 
+ 	+ 

= 	+ 

- 	+ 
+ 	 1- 
+ 	+ 

+ 

Bron: Gelderland tussen kaderstudie en regiostudie, !NRO-TNO, pag. 17 

Qua omvang overheerst de Discontinue procesindustrie in Gelderland. In 
vergelijking met Nederland is dit type bedrijvigheid dan ook sterker ver-
tegenwoordigd. Hetzelfde geldt -zij het iets minder geprononceerd- voor 
de Continu procesindustrie en de Produktgroepen. Uit de recente werkgele-
genheidsontwikkeling blijkt voorts dat de Gelderse Produktgroepen in op-
komst zijn (het is juist deze categorie bedrijven waaraan een grote eco-
nomisch-technologische vernieuwing wordt toegekend). De Projectsituaties 
zitten net iets onder het landelijk gemiddelde, evenals de Kennisinten-
sieve dienstverlening. De Overige goederenbehandeling is duidelijk onder-
vertegenwoordigd. 

In de regio Arnhem/Nijmegen zijn de Produktgroepen alsmede de Kennisin-
tensieve dienstverlening sterk vertegenwoordigd. Het technologisch poten-
tieel van de regio is relatief hoog. De agglomeratie kan zich tot een 
middelpunt van economisch-technologische vernieuwing ontwikkelen. Elk 
type bedrijvigheid Is gemiddeld of oververtegenwoordigd, met uitzondering 
van de Ove:ige goederenbehandeling. 

De gemeente Apeldoorn (maakt in tabel 4 deel uit van de Veluwe) kent 
grosso modo in alle onderscheiden typen eveneens een goede vertegenwoor -
diging. De Discontinue procesindustrie en de Kennisintensieve dienstver-
lening springen daarbij het meest in het oog. Gezien de vrij evenwichtige 
samenstelling van het bedrijfsleven lijkt ook de gemeente Apeldoorn in 
potentie een centrum van economisch-technologische vernieuwing te kunnen 
worden. 

In Zuidwest-Gelderland zijn de Discontinue procesindustrie en de Produkt-
groepen goed vertegenwoordigd. Deze regio kan profiteren van de ligging 
te midden van regio's die zich naar verwachting sterk kunnen ontwikkelen: 
Utrecht, Zuidoost-Brabant en Arnhem/Nijmegen. 
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De Achterhoek tenslotte is sterk vertegenwoordigd in de industriële be-
drijfstypen. Ook de Overige goederenbehandeling is redelijk vertegenwoor-
digd. Hoewel de Achterhoek geen grote stedelijke agglomeraties heeft, is 
toch de dienstensektor In gemiddelde omvang aanwezig. 

2.8 	De Gelderse werkgelegenheid naar een drietal typologieën 

De drie typologieën Produktgroepen, Discontinue procesindustrie en Ken-
nisintensieve dienstverlening komen in de INRO-TJO-studie naar voren als 
de meest kansrijke bedrijvigheid. Op basis van deze conclusie is in de 
Begeleidingsgroep Overleg Hoger Onderwijs besloten de Gelderse werkgele-
genheid nader te onderzoeken op de aanwezigheid van deze typen bedrijvig-
heid. In tabel 5 staat een overzicht van de resultaten. 

De bedrijfstakken Landbouw, Delfatofwinning, Openbare nutsbedrijven, Bouw 
en het grootste deel van de Overige dienstverlening blijven in deze bena-
dering op voorhand buiten beschouwing omdat deze activiteiten niet in de 
INRO-TNO-studie zijn meegenomen, danwel tot een niet geselecteerde typo-
logie behoren. Resteren de twee bedrijfstakken Industrie en Bank-, verze-
kering en zakelijke dienstverlening. 

De Industrie wordt gedomineerd door de Discontinue procesindustrie (45% 
van de industriële werkgelegenheid), gevolgd door de Produktgroepen 
(26%). Geconcludeerd kan worden dat bijna driekwart van de industrie als 
kansrijk kan worden getypeerd. Bezien naar bedrijfklassen lijken alle 
Gelderse industriële activiteiten interessant, met uitzondering van de 
Overige industrie en in mindere mate de Voedings- en genotmiddelen indus-
trie, de basismetaal en de papierindustrie. 

het zelfde geldt voor de Bank- verzekering- en zakelijke dienstverle-
ning. Ook deze bedrijfstak is vanuit de optiek "kansrijkheid" zeer inte-
ressant. Gemiddeld kan in Gelderland bijna 70% tot de Kennisintensieve 
diensten worden gerekend, waarbij de spreiding over de bedrijfsklassen 
redelijk evenwichtig is. 

In totaliteit bieden de relevante activiteiten uit de drie bedrijfstypen 
in L,elderland werk aan ca. 105.000 personen. Het aandeel in de totale 
Gelderse werkgelegenheid bedraagt daarmee ongeveer 20%. 
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In tabel 6 staan de bedrijfsklassen vermeld die blijkens tabel 5 (op 
onderdelen) als kansrijk kunnen worden gekarakteriseerd. De mate waarin 
deze classificatie voor de gehele bedrijfsklasse geldt hangt af van de 
dominantie van de kansrijke onderdelen. Bij de selectie zoals die in 
tabel 6 is opgenomen is een grens gehanteerd van 50%. Minstens de helft 
van de activiteiten van een bepaalde bedrijfsklasse moeten tot één of 
meer INRO-TNO--typologieënde behoren wil een bedrijfsklasse als kansrijk 
worden aangemerkt (bij grote bedrijfsklassen is een geringe marge in acht 
genomen). 

Tabel 6. 	Definitieve selectie van bedrijfsklassen op van basis kansrijk- 
held vlg. de IJRO-TNO-typologie, waarbij minstens 50% van een 
bedrijfsklasse tot een typologie moet behoren om te worden ge-
selecteerd (de vermelde werkgelegenheidscijfers hebben betrek-
king op de gehele bedrijfsklasse, Gelderland, 1988 

werkge- geselecteerd op basis van: 
legen- 
held Continue 	Produkt 	Kennis 

SBI bedrijfsklasse X 1000 proc.ind 	groepen 	in.dien 

20/21 Voedings- en genotald. 17,2 X 	- 	- 

22 Textielindustrie 2,7 X 	- 	- 

23 Kledingindustrie 1,5 - 	 X 	- 
24 Leder- en schoenindustrie 0,6 X 	- 	- 

25 Hout- en meubelindustrie 7,1 - 	 X 	- 
27 Grafische industrie 7,0 X 	- 	- 

29 Chemische industrie 3,7 X 	- 	- 

31 Rubber- en k.stofverw.ind, 4,4 X 	- 	- 

32 Bouwaaterialenindustrie 4,3 X 	- 	- 

33 Basismetaal 2,0 X 	- 	- 

34 Metaalproduktenindustrie 14,3 1 	- 	- 

35 Machine-industrie 9,5 - 	 X 	- 
36 Electrotechnische md. 8,2 - 	 X 	- 
37 Transportmiddelenindustrie 3,1 - 	 X 	- 
38 lust.- en optische md. 1,6 - 	 X 	- 
81 Bankwezen 12,9 - 	 - 	 1 
82 Verzekeringswezen 6,2 - 	 - 	 X 
83 Handel onroerend goed 3,7 - 	 - 	 1 
84 Zakelijke diensten 24,3 - 	 - 	 X 

Totaal 	 134,3 

Bron: Tabel 5 
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hoofdstuk 3 

BEDR 11 FSOPLE 1 ID 1 NGEN 

	

3.1 	Inleiding 

In 1988 verscheen bij het CBS een nieuwe statistiek over de opleidings-
activiteiten die bedrijven en instellingen ten behoeve van hun eigen 
personeel hebben ondernomen (Statistiek Bedrijfsopleidingen in Nederland 
1986), De daarin geboden informatie biedt aanknopingspunten voor het se-
lecteren van doelgroepen (in de zin van bedrijfsklassen) met betrekking 
tot het post-academisch/HBO onderwijs. De gegevens van de statistiek heb-
ben betrekking op Nederland, en zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek 
in het jaar 1986. 

	

3.2 	De scholingsparticipatie in Gelderland 

In de statistiek Bedrijfsopleidingen in Nederland is een tabel opgenomen 
van het aantal deelnemers aan bedrijfsopleidingen en externe opleidingen 
per bedrijfstak/klasse. 
In de tabel 8 is een poging gedaan om de Nederlandse uitkometen te regio-
naliseren. Daartoe is verondersteld dat het aantal deelnemers aan de op-
leidingen uitgedrukt in procenten van het totale aantal werknemers per 
bedrijfsklasse (de scholingsparticipatie), in Gelderland gelijk is aan 
het Nederlandse aandeel. Hierbij doet zich echter een consistentie pro-
bleem voor. De CBS-enquête is gehouden onder bedrijven met 5 of meer 
werknemers. Voor het ophogen van de steekproefuitkomsten en voor het be-
palen van de opleidingsparticipatie is door het CBS gebruik gemaakt van 
de Statistiek Verkzame Personen 1986 (SV?). De SV? bevat ook Gelderse ge-
gevens, deze zijn echter niet naar grootteklasse gedifferentieerd zodat 
voor de regionale schatting geen met Nederland vergelijkbare basis voor-
handen was. Om dit probleem op te lossen zijn de Nederlandse aandelen 
herberekend door het aantal deelnemers te relateren aan het totale aantal 
werknemers per bedrijfsklasse. De aldus berekende Nederlandse aandelen 
zijn vervolgens geprojecteerd op de Gelderse cijfers van de SV?. Bij de 
interpretatie van de uitkomsten moet dus bedacht worden dat: 

- de Gelderse cijfers afgeleid zijn van de Nederlandse cijfers, 
waarbij impliciet is aangenomen dat de Gelderse verhouding 
kleine/grote bedrijven gelijk is aan de Nederlandse verhouding; 

16 



de aantallen deelnemers betrekking hebben op bedrijven met 5 of 
meer werknemers, terwijl de In de tabel gepresenteerde aande-
len gerelateerd zijn aan het totale aantal werknemers. De aan-
delen bezitten daardoor geen absolute waarde, doch zijn be-
doeld voor intersektorale vergelijking. 

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat de cijfers uitsluitend betrekking 
hebben op werknemers. Opleidingen gevolgd door zelfstandigen en meewer-
kende gezinsleden zijn buiten beschouwing gebleven. Daarenboven zijn de 
volgende bedrijfsklassen niet in de Statistiek Bedijfsopleidingen betrok-
ken: Overheid, Religieuze Instellingen, Gezondheidszorg, Onderwijs, Over-
ige industrie, Sociale werkplaatsen, alsmede personen die werkzaam zijn 
bij holdings en via uitzendbureaus. Per saldo betekent dit dat de uit-
komsten betrekking hebben op ca. 55% van het totale aantal werkzame per-
sonen. 
Van de ontbrekende activiteiten kon alleen voor de Gezondheidszorg een 
aanvullende schatting worden gemaakt. Over deze bedrijfsklasse is name-
lijk uit hoofde van een andere bron dusdanige informatie beschikbaar dat 
in tabel 7 toch een indicatie van het aantal deelnemers aan bedrijfsop-
leidingen kon worden opgenomen. Voor de overige lacunes bleek dat wegens 
het ontbreken van gegevens niet mogelijk. 
Het CBS publiceert in het )tededellngenblad Statistieken van Onderwijs en 
Vetenschappen een overzicht van het aantal deelnemers aan de gezondheids-
zorgopleidingen in lederland (verdeeld naar voltijd- en deeltijdoplei-
dingen). Hierbij is echter geen onderscheid gemaakt naar arbeidsmarktpo-
sitie. Zowel werkenden als niet-werkenden zijn in de cijfers begrepen. In 
het kader van dit onderzoek zijn evenwel alleen de opleidingsactiviteiten 
van de werkenden relevant. Volgens het CBS kan het aantal werkenden dat 
een opleiding volgt benadert worden door alleen het aantal personen in 
deeltijdopleidingen te beschouwen. Hieraan ligt de veronderstelling ten 
grondslag dat de deelnemers aan een voltijdopleiding (nog) geen baan heb-
ben terwijl degenen In deeltijdopleiding dit voor het merendeel in het 
kader van een dienstverband doen. Aldus vormt de participatie aan deel-
tijdopleidingen een indicatie van het aantal werkenden dat een bedrijfs-
opleiding volgt. De regionalisatie van de landelijke cijfers is uitge-
voerd overeenkomstig de procedure bij de Statistiek Bedrijfsopleidingen. 

Blijkens tabel 7 kan het aantal deelnemers aan in- en externe bedrijfsop-
leidingen in Gelderland geraamd worden op ruim 84.000 personen, ofwel 21% 
van het werknemersbestand van de onderzochte bedrijven. Opvallend zijn de 
bijzonder grote verschillen per bedrijfstak. De Landbouw, de Bouwnijver-
heid en de Handel worden gekenmerkt door een zeer lage scholingspartici-
patie. Ten aanzien van de Landbouw kan daarbij opgemerkt worden dat de 
werkgelegenheid in deze bedrijfstak voornamelijk bestaat uit zelfstandig-
en. Omdat het onderzoek alleen betrekking heeft gehad op werknemers be-
staat de kans op vertekening en dat de scholingsparticipatie onder de 
zelfstandigen een geheel ander beeld vertoont. In minder sterke mate 
geldt dit overigens ook voor de Handel. Ook in deze bedrijfstak maken de 
zelfstandigen een belangrijk deel uit van de totale werkgelegenheid. 
De participatie in de Overige dienstverlening lijkt met 14% eveneens aan 
de lage kant. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de bedrijfsklassen 
met een relatief hooggeschoold arbeidspotentieel niet in het CBS-onder-
zoek zijn betrokken (openbaarbestuur, onderwijs). 
In de Transport- en communicatlesektor, de Industrie en het Bank- en ver-
zekeringswezen schommeld de scholingsparticipatie tussen de 30 en 35%. 
In de Deifstofwinning tenslotte bedraagt de participatie meer dan 100% 
(een groot aantal werknemers in deze bedrijfstak volgde In 1986 meerdere 
opleidingen). 
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Bij het identificeren van bedrijfsklassen die scholingsgevoelig zijn, 
kunnen een tweetal relevante invalshoeken worden onderscheiden: 

- bedrijfsklassen met een hoge scholingsparticipatie (het ge-
middelde van alle bedrijsklassen = 21%); 

- bedrijfsklassen met een hoog absoluut aantal scholingsdeel-
nemers (het gemiddelde van alle bedrijfsklassen = 1800 deel-
nemers). 

De vraag wat in dit verband als "hoog" moet worden aangemerkt is arbi-
trair en niet objectief vast te stellen. Een pragmatische oplossing kan 
worden gevonden door het discriminerend-vermogen van de grenzen in be-
schouwing te nemen. In eerste instantie zijn daartoe alle bedrijfsklassen 
geselecteerd die boven het gemiddelde scoren. Daarbij zijn steeds drie 
klassen onderscheiden waarbij globaal de volgende verdeling is toegepast: 
1 tot 23 maal het gemiddelde, 2 tot 3k maal- en tenslotte 3k of meer 
maal het gemiddelde. 

Tabel 8. 	Eerste selectie van 
participatie en het 
derland, 	1986 

bedrijfsklassen 
absolute aantal 

op basis van de scholings-
scholingsdeelnemers, Gel- 

scholingsparticipatie aantal deelnemers 

bedrijfsklasse 30<50 50<75 2:75 2500< 4500< 	->6000 
4500 6000 

Delfstofwinning - - X - - 	 - 

Voedings- en genotmid. 	md, - - - X - 	 - 

Papier- en papierwaren md. X - - X - 	 - 

Chemische- en vezel md. - 1 - - X 	- 

Basismetaal - X - - - 	 - 

Electrotechnische md. X - - X - 	 - 

Instr.- en optische md. - X - - - 	 - 

Nutsbedrijven X - - - - 	 - 

Groothandel - - - X - 	 - 

Detailhandel - - - X - 	 - 

Spoorwegen - - X - - 	 - 

Communicatie bedrijven X - - X - 	 - 

Bankwezen - X - - - 	 X 
Verzekeringswezen - - X - 1 	- 
Gezondheids- en vetr.dienst. - - - - - 	 X 
Zakelijke dienstverlening - - - - 1 	- 
Xaatschappelijke dienstv. - - - - X 	- 

Bron: Basisgegevens: SVP86, Statistiek Bedrijfsopleidingen in Nederland 
CBS; Bewerking: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Bij de tweede selectieronde zijn alle bedrijfsklassen die aan beide cri-
teria voldoen geselecteerd. Vijf bedrijfsklassen voldoen niet aan het 
deelnemerscriterium en zijn uitsluitend in tabel 8 opgenomen op grond van 
een hoge participatie: 

- Delfstofwinning: deze bedrijfsklasse kent een zeer hoge par-
ticipatie, het aantal scholingsdeelnemers bedraagt echter ca. 
100, zodat deze be drijfsklasse niet van belang is; 

- Spoorwegen: ook hier is de participatie hoog. Hierbij moet 
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evenwel aan getekend worden dat de participatiecijfers van de 
Spoorwegen gecombineerd zijn met die van de Luchtvaartbedrijven 
(om redenen van geheim houding publiceert het CBS de Spoorwe-
gen niet afzonderlijk). Aangenomen mag worden dat de Lucht-
vaartbedrijven een verhogende invloed hebben op het gemiddelde 
kengetal. De participatie van de Spoorwegen zal dus mogelijk 
wat lager zijn dan in tabel 8 wordt gesuggereerd. Omdat de be-
drijfsklasse Spoorwegen uit één onderneming bestaat lijkt het 
aannemelijk dat de opleidingen (voor een deel) zeer specifiek 
zijn en toegesneden op een aantal unieke beroepsgroepen binnen 
het bedrijf. Gezien dit bijzondere karakter, de hoge scholings-
participatie en de -landelijk gezien- grote omvang van het be-
drijf lijkt dit toch een interessante bedrijfsklasse voor het 
ontplooien van scholingsactiviteiten. Het is denkbaar dat In 
groter regionaal verband een draagvlak aanwezig is voor spe-
ciaal op het bedrijf geënte opleidingen. Hoewel het deelnemers-
criterium niet gehaald wordt, zal de bedrijfklasse om voornoem-
de redenen toch in de selectie worden opgenomen. 
Basismetaal, de Instrumenten-, optische- en overige industrie 
en de Nutsbedrijven: In deze bedrijfsklassen zijn geen bijzon-
dere omstandigheden aanwezig die een selectie rechtvaardigen. 

Tenslotte zijn via de eerste selectieronde in tabel 8 een aantal be-
drijfsklassen opgenomen die wel een groot aantal scholingsdeelnemers 
hebben, doch die niet aan het participatiecriterium voldoen. Gezien het 
getalsmatige belang zullen deze bedrijfsklassen toch In definitieve se-
lectie gehandhaafd blijven. Ondanks een lage participatie is het scho-
lingspotentieel als gevolg van de omvang van de bedrijfsklassen groot. 
Alleen de Detailhandel wordt niet meegenomen. Het is niet te verwachten 
dat in deze veelal kleinschalige bedrijven een opleidingsbehoefte op 
post-accademisch/HBO niveau zal bestaan van enige betekenis. 

Tabel 9. Definitieve selectie van bedrijfsklassen op basis van de scho-
lingsparticipatie en het absolute aantal scholingsdeelnemers, 
Gelderland 

werkge- geselecteerd op basis van: 
legen- 
heid scholingspar- aantal opi. 

SBI bedrijfsklasse X 1000 ticipatie deelnemers 

20/21 Voedings- en genotmid. 	md. 17,2 - X 
26 Papier- en papierwaren md. 8,0 X X 
28/30 Chemische- en vezel md. 6,6 X X 
36 Electrotechnische md. 8,2 X 1 
61/62 Groothandel 26,4 - X 
71 Spoorwegen 2,1 X - 

77 Communicatie bedrijven 7,1 X X 
81 Bankwezen 12,9 X 1 
82 Verzekeringswezen 6,2 X X 
84 Zakelijke dienstverlening 24,3 - X 
93 Gezondheids- en vetr.dienst, 41,1 - X 
94 Maatschappelijke dienstverl. 28,8 - X 

Totaal 147,8 

Bron: Tabel 7 en 8 
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hoofdstuk 4 

DE PREIDING VAN HOGER OPGEL.EIDEN 

	

4.1 	Inleiding 

De Arbeidskrachtentelling 1985 (CBS) bevat informatie over het oplei-
dingsniveau van de werkzame personen in Nederland. let behulp van deze 
bron kan worden nagegaan hoeveel personen per bedrijfsklasse werkzaam 
zijn met een HBO en/of WO-opleiding. Deze informatie is van belang omdat 
de categorie "hoger opgeleiden" een belangrijk marktpotentieel vormt voor 
het post-academisch/HBO-onderwijs. Het is dus van belang om te weten om 
hoeveel aantallen het daarbij gaat en hoe de spreiding over de verschil-
lende economische activiteiten is. 
Op provinciaalniveau bevat de statistiek echter alleen gegevens per be-
drijfstak. Om toch een indicatie te verkrijgen van de spreiding over de 
bedrijfsklassen in Gelderland, zijn de landelijke cijfers geregionali-
seerd. Daarbij is verondersteld dat het aandeel hoger opgeleiden per be-
drijfsklasse in Gelderland gelijk is aan het Nederlandse aandeel. De va-
liditeit van deze hypothese kan ten dele worden getoetst door de ramingen 
te vergelijken met de randtotalen per bedrijfstak zoals die voor Gelder-
land in de Arbeidskrachtentelling staan vermeld. Gebleken is dat de be-
rekende uitkomsten op bedrijfstakniveau vrijwel identiek zijn aan de be-
drijfstakcijfers uit de statistiek. Het lijkt daardoor aannemelijk dat 
ook de ramingen op het niveau van de bedrijfsklassen een betrouwbaar 
beeld geven van de spreiding. 

	

4.2 	De spreiding van hoger opgeleiden over de bedrijaklassen in 
Gelderland 

Het aantal werkzame personen met een HBO en/of WO-opleiding kan in Gel-
derland geschat worden op ongeveer honderdduizend. Daarmee behoort bijna 
éénvijfde van de werkenden tot de categorie hoger opgeleiden. De alloca-
tie is voornamelijk geconcentreerd in de dienstverlening, en daarbinnen 
met name bij de (semi-)overheid (zie tabel 11). 

Evenals in hoofdstuk 3, bij de Bedrijfsopleidingen, doet zich de vraag 
voor op basis van welke criteria een nadere selectie kan worden aange-
bracht. Analoog aan de eerder gevolgde procedure is gekozen voor een 
eerste selectie waarbij gekeken is naar: 
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- bedrijfsklassen waarvan het personeelsbestand wordt gekenmerkt 
door een relatief groot aandeel hoger opgeleiden (het gemiddel-
de van alle bedrijfsklassen is 18%); 

- bedrijfsklassen waar in absolute termen een groot aantal hoger-
opgeleiden in dienst zijn (het gemiddelde van alle bedrijfs-
klassen is 1.800 personen). 

De selectiegrenzen zijn in dit geval iets nauwer genomen dan bij de Be-
drijfsopleidingen het geval was omdat de spreiding over de bedrijfsklas-
sen minder gelijkmatig is (enkele dominante bedrijfsklassen hebben een 
grote invloed op het gemiddelde). De volgende classificatiegrenzen zijn 
aangehouden: 1 tot lk maal het gemiddelde, 13 tot 2)j maal en tenslotte 2 
maal of meer het gemiddelde. Dit leidt in eerste instantie tot een selec-
tie zoals opgenomen in tabel 11. 

Tabel 11. Eerste selectie van bedrijfsklassen op basis van het aandeel 
HBOers en VOers in de werkgelegenheid en het absolute aantal 
in personen, Gelderland 

aandeel HBO/WO (%) 	personen met HBO/WO 

bedrijfsklasse 	18<27 

Electrotechnische md. 	X 
Groothandel 	- 
Handel onroerend goed 	X 
Zakelijke dienatverlenig 	- 
Openbaar bestuur, defensie 	X 
Religieuze organisaties 	- 
Onderwijs 	- 
Gezondheidsdiensten 	- 
Maatschappelijke diensten 	- 
Sociaal-culturele instel. 	- 
Reacherch en naatsch.org . 	- 

Bron: Tabel 10 

27<45 	2:45 2000< 	3000< ?5000 
3000 	5000 

- 	 - 
- 	 x - 

x 	- - 	 - x 
- 	 - - 	

- x 
- 	 x - 	 - - 

- 	 x 
- 	 - 

- 	 x - 

x 	- x 	- - 

X 	- - 	 x - 

Bedrijfsklassen die in tabel 11 op beide criteria scoren worden in de de-
finitieve selectie opgenomen. De Electrotechnische industrie en de Reli-
gieuze organisaties scoren alleen op het aandeelcriterium. Gezien het 
specifieke karakter van de Religieuze instellingen alsmede het geringe 
aantal personen zal deze activiteit verder buiten beschouwing blijven. 
Dit laatste geldt eveneens voor de bedrijfsklasse Handel in Onroerend 
goed. 
De Electrotechnische Industrie voldoet met ca. 1.800 hoger opgeleiden net 
niet aan het getalscriteriva. Het potentiële aantal scholingsgegadigden 
In relatie tot het duidelijk afgebakende vakgebied lijken evenwel vol-
doende redenen om de bedrijfsklasse toch in de definitieve selectie op te 
nemen. 
Tenslotte voldoen de Groothandel en de Maatschappelijke dienstverlening 
niet aan het aandeelcriterium. In deze bedrijfsklassen zijn respectieve-
lijk 3.000 en bijna 5.000 personen werkzaam met een HBO/WO-opleiding. De-
ze aanzienlijke concentraties rechtvaardigen een selectie bij de defini-
tieve keuze. 
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Tabel 12. Definitieve selectie van bedrijfsklassen op basis van de HBO/ 
WO-aandelen en het absolute aantal HBOers/VOers per be-
drijfsklasse, Gelderland 

werkge- geselecteerd op basis van: 
legen- 
heid Aandeel Aantal 

SBI bedrijfsklasse X 1000 HBO/WO HBO/WO 

36 Electrotechnische md. 8,2 X - 

61/62 Groothandel 26,4 - 1 
84 Zakelijke dienstverlening 24,3 X X 
90 Openbaar bestuur, defensie 47,8 1 1 
92 Onderwijs 46,2 X X 
93 Gezondheidsdiensten 41,1 1 X 
94 Maatschappelijke dienetveri. 28,8 - X 
95 Sociaal-culturele instel. 6,0 X 1 
97 Reacherch en maatschap.org . 7,8 X X 

Totaal 236,6 

Bron: Tabel 5 en 11 

De bedrijfsklassenselectie in tabel 12 bestrijkt bijna 240.000 arbeids-
plaatsen, waarvan ongeveer éénderde wordt ingenomen door personen met een 
HBO- of WO-opleiding (ruim 80.000 personen). Het totale aantal hoger op-
geleide werkzame personen in Gelderland bedraagt bijna 100.000. Geconclu-
deerd kan worden dat 80% van deze groep binnen een klein aantal selecte 
bedrijfsklassen werkzaam is. 
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hoofdstuk 5 

DE SPRR 1  ING VAN HBO—OPGELEIDEN 

5.1  Inleiding 

Over het algemeen zijn geen strikte scheidslijnen te trekken tussen op-
leidingsniveau en functieniveau. Functies waarvoor in beginsel een HBO-
of WO-opleiding Is gewenst kunnen vervuld worden door personen met een 
andere scholingsachtergrond. Ervaring, historisch gegroeide situaties, 
bijzondere capaciteiten ed. leiden ertoe dat gelijksoortige functies ver-
vuld worden door personen met zeer uiteenlopende achtergronden. 
De categorieën waarin het merendeel van de Academisch- en Hoge Schoolge-
vormden te vinden zijn worden blijkens tabel 13 gevormd door de twee be-
roepsgroepen: 

- Wetenschappelijke functies en vakspecialisten; 
- Beleidvoerende en hogere leidinggevende functies. 

Wanneer binnen deze twee groepen gekeken wordt naar het opleidingsniveau 
dan blijkt dat 56% van de beroepsbeoefenaren een HBO of WO-opleiding ge-
volg heeft. De resterende 44% bestaat voor bijna driekwart uit personen 
met een XBO-opleiding. Binnen de betrekkelijk ruim omschreven beroeps-
groepen bestaan uiteraard niveauverschillen zodat niet geconcludeerd kan 
worden dat alle NBO"ers in deze beroepsgroepen een functie vervullen op 
HBO/VO-niveau. Wel lijkt het op grond van deze gegevens aannemelijk dat 
ook de XBOers een belangrijk marktsegment vormen voor het niet-initieel 
scholingsaanbod van Universiteiten en Hoge Scholen. Zeker voor die vormen 
van scholingsaanbod die gezien kunnen worden als vervolgonderwijs op het 
BO. 

Analoog aan de opzet van hoofdstuk vier, wordt in dit hoofdstuk een 
schatting gepresenteerd van het aantal werkzame personen met een XBO-op-
leiding per bedrijfsklasse in Gelderland. De ramingsmethodiek is gelijk 
aan de procedure zoals die ook voor de hoger-opgeleiden is gevolg, met 
dit verschil dat een toetsing van de randtotalen niet kon worden uitge-
voerd wegens het ontbreken van de benodigde statistische gegevens op re-
gionaalniveau. 
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Tabel 13. Werkzame personen verdeeld naar de twee voor HBOers en YOers 
belangrijkste beroepsgroepen en de som van alle overige be-
roepsgroepen, Nederland, 1985 

Beroepsgroepen 

- Wetenschappelijke functies 
en vakspecialisten; 

- Beleidvoerende en hogere 
leidinggevende functies; 

- Overige functies 

Totaal 

- Wetenschappelijke functies 
en vakspecialisten; 

- Beleidvoerende en hogere 
leidinggevende functies; 

- Overige functies 

Totaal 

Werkzame personen X 1.000 

Totaal waarvan: 

HBO/WO JIBO Overig 

1.099,8 652,3 325,1 122,2 

169,2 63,9 66,7 38,6 

3.875,4 200,9 1.351,5 2.324,0 

5.144,4 917,1 1.743,3 2.484,0 

procentuele verdeling per regel 

100% 	59 	30 	11 

100% 	38 	39 	23 

100% 	5 	35 	60 

100% 	18 	34 	48 

proc !ntuele V4 ?rdeling per kolom 

Wetenschappelijke functies 	21 
	

71 
	

19 	5 
en vakspecialisten; 
Beleidvoerende en hogere 	3 

	
7 
	

4 	2 
leidinggevende functies; 
Overige functies 	76 

	
22 
	

77 	93 

Totaal 	 100% 
	

100% 
	

100% 	100% 

Bron 	: Arbeidskrachtentelling 1985, CBS; 
Bewerking: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

5.2 	De spreiding van IBO-opgeleiden over de bedrijsklassen In Gel- 
derland 

In totaliteit bedraagt het aantal werkzame personen met een XBO-opleiding 
in Gelderland naar schatting ca. 190.000 personen, ofwel ruim één derde 
van het totale aantal werkenden (zie tabel 14). 
In navolging van het vorige hoofdstuk zal de eerste selectieronde worden 
uitgevoerd op basis van twee criteria: 

- bedrijfsklassen waarvan het personeelsbestand wordt gekenmerkt 
door een relatief groot aandeel )tBOers (het gemiddelde van al-
le bedrijfsklassen is 34%); 
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- bedrijfsklassen waar in absolute termen een groot aantal 11B0-
ere in dienst zijn (het gemiddelde van alle bedrijfsklassen is 
4.300 personen). 

In tegenstelling tot de spreiding bij de hoger-opgeleiden, waar binnen 
een beperkt aantal bedrijfsklassen relatief hoge concentraties voorkomen, 
is de spreiding van WBO'ers over de bedrijfsklassen zeer gelijkmatig. Bij 
een gemiddeld aandeel van 34% bedraagt de standaardafwijking slechts 9%. 
Dit gelijkmatige patroon heeft concequenties voor het formuleren van de 
selectiegrenzen ten aanzien van het aandeelcriterium. Bij de tot dusverre 
aangehouden onderste klassegrens van 1 maal of meer het gemiddelde wordt 
slechts één bedrijfsklasse geselecteerd. Daarmee wordt duidelijk dat in 
vergelijking met de vorige hoofdstukken alleen betrekkelijk nauwe klasse-
grenzen tot een zinvolle selectie kunnen leiden. Derhalve is bij het aan-
deelcriterium gekozen voor de volgende drie categorieën: 35 < 40, 40 < 45 
en k 45. Ten aanzien van het getalscriterium zijn dezelfde grenzen aange-
houden als bij de hoger-opgeleiden: 1 tot 13 maal het gemiddelde, lk tot 
2 en 2 maal of meer het gemiddelde. Eén en ander leidt tot een eerste 
selectie zoals weergegeven in tabel 15. 

Tabel 15. Eerste selectie van bedrijfsklassen op basis van het aandeel 
XBO'ers in de werkgelegenheid en het absolute aantal in per-
sonen, Gelderland 

aandeel MBO (S) personen met KBO 

bedrijfsklasse 35<40 	40<45 	k45 4300< 6500< k10000 
6500 10000 

landbouw - - 	 - - - x 
Voedings- en genotmid.ind. - - 	 - X - - 

Grafische industrie  
Chem-, garen- en vezelind. X - 	 - - - - 

Basismetaal X - 	 - - - - 

Xetaalproduktenindustrie - - 	 - X - - 

lachine-industrie  
Transportmiddelenindustrie X - 	 - - - - 

Openbare nutsbedrijven - - 	 X - - - 

Bouwnijverheid X - 	 - - X - 

Bouwinstallatiebedrijven - - 	 X X - - 

Groothandel X - 	 - - X - 

Detailhandel 1 - 	 - - - X 
Hotels, 	restaurants, 	café's - - 	 - 1 - - 

Reparatie gebruiLsgoederen - - 	 X X - - 

Spoorwegen - - 	 1 - - - 

Bankwezen - X  - X - - 

Verzekeringswezen - - 	 X - - - 

Handel onroerend goed - X 	- - - - 

Zakelijke dienstverlening - - 	 - - X - 

Verhuur roerende goederen 1 - 	 - - - - 

Openbaar bestuur - X 	- - - 1 
Onderwijs - - 	 - x - - 

Gezondheids- en vetr.dienst. - X 
Maatschappelijke diensten X - 	 - - - X 

Bron: Tabel 10 
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Bedrijfsklassen die in tabel 15 op beide criteria scoren worden in de de-
finitieve selectie opgenomen. Bedrijfsklassen die op één criterium scoren 
worden alleen geselecteerd wanneer zij in sterke mate van het gemiddelde 
afwijken, i.c. wanneer zij tot de tweede of derde categorie behoren. Een 
uitzondering hierop wordt gevormt door de bedrijfsklasse Handel in onroe-
rend goed. Ondanks een betrekkelijk hoog aandeel XBOers wordt deze acti-
viteit niet geselecteerd gezien hetgeringe aantal werkzame personen. De 
definitieve selectie staat in tabel 16. 

Tabel 16. 	Definitieve selectie van 
aandelen en het absolute 
Gelderland 

bedrijfsklassen op basis van de XBO-
aantal NBOers per bedrijfsklasse, 

werkge- geselecteerd op basis van: 
legen- 
heid Aandeel Aantal 

SBI bedrijfsklasse X 1000 XBO XBO 

0 Landbouw 39,3 - X 
40 Openbare nutsbedrijven 5,2 X - 

51 Bouwnijverheid 28,0 X X 
52 Bouwinstallatiebedrijven 9,4 1 1 
61/62 Groothandel 26,4 X X 
65/66 Detailhandel 58,2 1 1 
68 Reparatie gebruikagoederen 8,8 X X 
71 Spoorwegen 2,1 1 - 

81 Bankwezen 12,9 X X 
82 Verzekeringswezen 6,2 X - 

84 Zakelijke dienstverlening 24,3 - X 
90 Openbaar bestuur en defensie 47,8 1 1 
93 Gezondheids- en vetr.dienst. 41,1 X X 
94 Xaatschappelijke diensten 28,8 1 1 

Totaal 338,5 

Bron: Tabel 15 

Net uitzondering van de Industrie zijn alle bedrijfstakken in de selectie 
vertegenwoordigd. Het ontbreken van de industrie heeft als oorzaak dat 
het aandeel XBOers zich meestal rondom het gemiddelde beweegt en de ac-
tiviteiten derhalve niet voor selectie in aanmerking komen. Het getale-
criterium wordt door geen enkele industriële bedrijfsklasse gehaald omdat 
de bedrijfsklassen naar verhouding klein zijn. 
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hoofdstuk § 

DE WERKGELEGENHEID IN GELDERLAND 

	

6.1 	Inleiding 

De werkgelegenheidsomvang- en de ontwikkeling van de verschillende be-
drijfsklassen zijn gezien vanuit een scholingsoptiek interessant: 

- een bedrijfsklasse waar veel werkgelegenheid is gelocaliseerd, 
bezit in beginsel een grote potentiële scholingsbehoefte; 

- een bedrijfsklasse met een groeiende werkgelegenheid verkeert 
in een dynamische fase waarin (veel) nieuw personeel wordt aan-
getrokken, functies veranderen, danwel werknemers doorschuiven 
naar leidinggevende functies. Uit dit alles vloeit een latente 
scholingsbehoefte voort. 

	

6.2 	De werkgelegenheid naar opvang en ontwikkeling 

In tabel 17 staat per bedrijfsklasse een overzicht van de werkgelegenheid 
en van de Dntwlkkeling in procenten en personen. Uit dit overzicht blijkt 
dat ruim tweederde van alle arbeidsplaatsen in de dienstensektor zijn te 
vinden. Ook de groei die tussen 1984 en 1988 werd gerealiseerd is voorna-
melijk te danken aan de ontwikkelingen in de dienstensektor. 

Overeenkomstig de procedure in de vorige twee hoofdstukken zal een eerste 
selectie van bedrijfsklassen worden gemaakt op basis van de afwijkingen 
ten opzichte van het gemiddelde. Wederom worden een tweetal aspecten be-
schouwd (omvang van de werkgelegenheid en de groei) waarbij drie catego-
rieën worden onderscheiden: li tot 2 maal het gemiddelde, 2 tot 3 maal 
en 3 of meer maal het gemiddelde. De bedrijfsklassen in Gelderland heb-
ben gemiddeld een omvang van ca. 11.000 werkzame personen, bij een gemid-
delde groei in de periode 1984-1988 van ongeveer 1.300 personen. Wanneer 
op deze gemiddelden de hiervoor genoemde criteria globaal worden toege-
past ontstaat een selectie van bedrijfsklassen zoals vermeld In tabel 14 
(bij het toekennen van een score op een criterium is een kleine marge in 
acht genomen. Wanneer een bepaalde bedrijfsklasse de grens net niet haalt 
is soms toch een score toegekent). 
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Slechts vier bedrijfsklassen scoren op beide criteria. De snel groeiende 
activiteiten behoren over het algemeen niet tot de grotere bedrijfsklas-
sen en omgekeerd. Naar bedrijfstak bezien zijn op grond van de grootte-
klasse de Landbouw en de Bouwnijverheid geheel of vrijwel geheel opgeno-
men, evenals de belangrijkste delen van de Handel en de Overige dienst-
verlening. Bij de Industrie voldoen slechts twee bedrijfsklassen aan het 
criterium, bij de bedrijfstak Bank, verzekering en zakelijke diensten één 
bedrijfsklasse en bij de Transport- en communicatiebedrijven tenslotte 
haalt geen enkele bedrijfsklassen de selectiegrens. 

Tabel 18. Eerste selectie van bedrijfsklassen op basis van de werkgele-
genheidsomvang 1988 en de werkgelegenheidsgroei 1984-1988 in 
personen, Gelderland 

grootteklasse 	procentuele groei 
(X 1.000 personen) 

bedrijfsklasse 	15<25 	25<35 	?35 	20<30 30<45 	45 

Landbouw 	- - 	 X - 	 - 	 - 

Voedings- en genotmid.lnd. 	X - 	 - - 	 - 	 - 

Metaalproduktenindustrie 	X - 	 - - 	 - 	 - 

Machine-industrie 	- - 	 - X 	- 	- 

Electrotechnische md. 	- - 	 - - 	 X 	- 
Bouwnijverheid 	- 1  - - 	 - 	 - 

Groothandel 	- X  - - 	 - 	 - 

Detailhandel 	- - 	 X - 	 - 	 - 

Hotels, restaurants, 	cafe,s 	X - 	 - X  - 	- 

Vegvervoer 	 - - 	 - X  - 	- 

Binnenvaart 	- - 	 - - 	 - 	 1 
Luchtvaart 	 - - 	 - - 	 - 	 X 
Zakelijke dienstverlening 	- X  - - 	 X  - 
Verhuur roerende goederen 	- - 	 - - 	 - 	 X 
Openbaar bestuur, defensie 	- - 	 X - 	 - 	 - 

Religieuze instellingen 	- - 	 - - 	 X  - 
Onderwijs 	- - 	 X - 	 - 	 - 

Gezondheidsdiensten 	- - 	 X X  - 	- 

Maatschappelijke diensten 	- X  - - 	 - 	 - 

Sociaal-culturele instel. 	- - 	 - X 	- 	- 

Sport- en recreatie 	- - 	 - X 	- 	- 

Overige dienstverlening 	X - 	 - X 	- 	- 

Bron: Tabel 17 

In de tweede selectieronde zijn alle bedrijfsklassen die op beide crite-
ria scoren gehandhaafd. Bedrijfsklassen die alleen op de omvang geselec-
teerd zijn worden eveneens gehandhaaf t vanwege de substantiële bijdrage 
in de regionale werkgelegenheid (en de grote potentle scholingsbehoef-
te). Van de bedrijsklassen die alleen op het groeicriterium scoren zijn 
alle activiteiten opgenomen die in termen van werkgelegenheid enige om-
vang van betekenis hebben. Dit betekend dat de volgende bedrijfsklassen 
af zijn gevallen: Binnenvaart, Luchtvaart, Verhuur roerende goederen en 
de Religieuze instellingen. De definitieve selectie staat vermeld in ta-
bel 19. 
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Tabel 19. Definitieve selectie van bedrijfsklassen op basis de werkgele-
genheidsomvang en de werkgelegenheidsgroei, Gelderland 

werge- geselecteerd op basis van: 
legen - 
held grootteklasse groei 

SBI bedrijfsklasse X 1000 1988 1984/1988 

0 Landbouw 39,3 X - 

20/21 Voedings- en genotmid.lnd. 17,2 X - 

34 Metaalproduktenindustrie 14,3 X - 

35 Machine-industrie 9,5 - X 
36 Electrotechnische md. 8,2 - X 
51 Bouwnijverheid 28,0 1 - 

61/62 Groothandel 26,4 X - 

65/66 Detailhandel 56,0 X - 

67 Hotels, 	restaurants, 	cafe,s 15,3 X X 
72 Wegvervoer 13,9 - 1 
84 Zakelijke dienstverlening 24,3 X X 
90 Openbaarbestuur, defensie 47,8 1 - 

92 Onderwijs 46,2 X - 

93 Gezondheidsdiensten 41,1 1 X 
94 Maatschappelijke diensten 28,8 X - 

95 Sociaal-culturele instel. 6,0 - X 
96 Sport- en recreatie 2,7 - X 
98 Overige dienstverlening 15,6 X X 

Totaal 440,6 

Bron: Tabel 5 en 18 
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hoofdstuk 7 

INTEGRATIE VAN DE PARTILE 

SELECT 1 R.53  

q 

7.1  Inleiding 

In de vorige hoofdstukken zijn een aantal partiële selecties gemaakt van 
de Gelderse bedrijfsklassen op grond van de volgende invalshoeken: 

1. Kansrijkheid: 
Kennisintensieve diensten; 
Produktgroepen; 
Discontinue procesindustrie. 

2. Deelname aan bedrijfsopleidingen: 
participatiegraad naar drie indelingsklassen; 
absoluut aantal deelnemers naar drie indelingsklassen. 

3. Aanwezigheid van HBOers en WOers in het personeelsbestand: 
relatieve aanwezigheid naar drie indelingsklassen; 
absolute omvang naar drie indelingsklassen. 

4. Aanwezigheid van XBOers in het personeelsbestand: 
a. relatieve aanwezigheid naar drie indelingsklassen; 
b, absolute omvang naar drie indelingsklassen. 

5. Werkgelegenheid: 
grootteklasse naar drie indelingsklassen; 
groei naa; drie indelingsklassen. 

Ieder hoofdstuk werd besloten net een tabel van de definitieve selectie 
op basis van de betreffende invalshoek. In dit hoofdstuk worden de par-
tiële selecties samengevoegd tot een totaal overzicht. Bij de hiervoor 
genoemde punten 2 t/m 5 heeft de eindselectie steeds plaats gevonden door 
de bedrijfsklassen te vergelijken met het algemeen gemiddelde. Bedrijfs-
klassen die (duidelijk) boven het gemiddelde scoorden werden in de defi-
nitieve selectie opgenomen. Daarbij werden nog een drietal klassen onder-
scheiden: l tot 2 maal het gemiddelde; 2 tot 3 maal het gemiddelde en 
tenslotte 3 of meer maal het gemiddelde (bij het derde en vierde punt 
zijn nauwere klassegrenzen aangehouden). 
In tabel 20 staat een overzicht van de bedrijfsklassen waarbij is aan- 
gegeven op welk criterium een score is behaald. Doordat alle criteria een 
driedeling kennen (bij het eerste criterium naar typologie, bij de over- 
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ige naar indelingsklasse) kunnen in beginsel drie scores per criterium 
worden toegekend. Het aantal scores dat een bepaalde bedrijfsklasse kan 
verwerven hangt af van de mate waarin de bedrijfsklasse aan de voorwaarde 
voldoet. 

In de INRO-TNO-studie worden de Kennisintensieve diensten tot de meest 
kansrijke activiteiten van de totale bedrijfstak gerekend. De Gelderse 
bedrijfsklassen die blijkens hoofdstuk 2 tot de Kennisintensieve diensten 
behoren krijgen in tabel 20 derhalve de hoogst haalbare score (drie punt-
en). Bij de Industrie worden de Produktgroepen het meest kansrijk geacht, 
gevolgd door de Continue procesindustrie. Aan de bedrijfsklassen die .ot 
deze typologieën zijn bestempeld worden respectievelijk 3 en 2 punten 
toegekent. 
Bij de overige criteria zijn de punten verdeeld op basis van de inde-
lingsklasse, dwz. 1 punt voor de eerste categorie, 2 punten voor de twee-
de categorie en 3 punten voor de hoogste categorie. De aldus toegekende 
scores zijn in tabel 20 doormiddel van kruisjes weergegeven. 

Door per bedrijfsklasse de kruisjes op te tellen wordt de totaal score 
verkregen (eerste kolom van tabel 20). Daarbij dient nadrukkelijke be-
dacht te worden dat de totaalscore tot stand is gekomen door eenvoudig 
sommeren. Alle criteria wegen derhalve even zwaar. Opvallend is dat de 
ongewogen totaalscores van de bedrijfsklassen die op basis van de INRO-
TNO als kansrijk zijn getypeerd, In een aantal gevallen relatief laag Is. 
Dit geldt met name voor een groot deel van de Industriële bedrijfsklas-
sen. Gezien het belang voor de toekomstige regionaal-economische ontwik-
keling van de kansrijke activiteiten, lijkt het gerechtvaardigd om aan 
dit criterium een zwaarder gewicht toe te kennen. Het is aannemelijk dat 
door de brede toepassing van sleuteltechnologieën in deze bedrijfsklassen 
een latente scholingsbehoefte aanwezig is. 
Wet het oog hierop is in de tweede kolom van tabel 20 een gewogen totaal-
score berekend waarbij de scores in de kolom Kansrijkheid twee maal zijn 
meegenomen (de overige criteria zijn niet aan een nadere weging onderwor-
pen). Het effect van de weging op de totaalscore is dat ongeveer 40% van 
het aantal verdeelde punten voor rekening komt van het criterium Kans-
rijkheld 2 ). 

Wanneer een bedrijfstak uit meerdere bedrijfsklassen bestaat hebben de 
totaalscores van de bedrijfstak een uiterst beperkte betekenis. Het to-
taalcijfer wordt dan sterk beïnvloed door het aantal samenstellende be-
drijfsklassen (gelijke scores per bedrijfsklasse zullen in de Industrie 
bijvoorbeeld resulteren in een bijna tien maal zo hoge score dan In de 
Bouw door het verschil in aantal bedrijfsklassen: 19 vs. 2). 

7.2 	Rangorde van bedrijfsklassen naar totaalscore 

In tabel 21 is tot besluit van dit hoofdstuk een rangorde opgesteld van 
de bedrijfsklassen waarbij de volgorde is bepaald door de hoogte van de 
gewogen totaalscore. Bij gelijke scores zijn de bedrijfsklassen naar SBI-
code gerangschikt. Vervolgens is aangegeven hoeveel werkgelegenheid de 
totale bedrijfsklasse biedt en hoeveel personen daarvan een HBO/WO- of 

) blijkens tabel 20 behelzen de sommeerde totaalscores bijna 250 
punten. Doordat de ca. 50 punten op het criterium Kansrijkheid 
dubbel tellen wordt 40% van de getotaliseerde score door dit 
criterium gedetermineerd. 
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1(BO-opleiding hebben gevolg. Ter oriëntatie is bovendien steeds het 
totaal van de opeenvolgende bedrijfsklassen vermeld. 

Tabel 21. 	Rangorde van bedrijfsklassen naar totaalscore, 	totale werkgelegenheid, 
aantal werknemers met een HBJ/WO- of MBO-opleiding, 	X 1000, 	Gelderland 

to- werkgelegenheid totale werkgelegen- 
ta- heid opeenvolgende 
le totaal waarvan: bedrijfsklassen 
sco- 
re HBO 1(BO totaal waarvan: 

SBI Bedrijfsklasse /VO 
HBO lIED 
'WO 

84 Zakelijke dienstverlening 19 24,3 8,5 7,5 24,3 8,5 7,5 
93 Gezondheids- en 	et.dienst. 16 41,' 12,4 18,2 65,4 20,9 25,7 
81 Bankwezen 14 12,9 1,8 5,5 78,9 22,7 31,2 
82 Verzekeringswezen 14 6,2 0,9 2,8 84,5 23,6 34,0 
90 Openbaar bestuur 14 47,8 10,1 20,3 132,3 33,7 54,3 
36 Electrotechnische md. 11 8,2 1,8 2,7 140,5 35,5 57,0 
94 Maatschappelijke dienst. 10 28,8 4,9 11,2 169,3 40,4 68,2 
92 Onderwijs 9 46,2 33,9 6,0 215,5 74,3 74,2 

28/30 Chemische/garen/vezelind. 8 6,6 1,3 2,4 222,1 75,6 76,6 
61/62 Groothandel 8 26,4 3,0 9,4 248,5 78,6 86,0 

35 Machine-industrie 7 9,5 0,9 3,7 258,0 79,5 89,7 
63/66 Detailhandel 7 56,2 1,5 21,9 314,2 81,0 111,6 

0 Landbouw 6 39,3 0,9 12,7 353,5 81,9 124,3 
20/21 Voedings- en genotmid.ind. 6 17,2 1,1 4,9 370,7 83,0 129,2 

23 Kledingindustrie 6 1,5 0,1 0,4 372,2 83,1 129,6 
25 Hout- en meubelindustrie 6 7,1 0,1 2,3 379,3 83,2 131,9 
37 Transportmiddelenindustrie 6 3,1 0,3 1,1 382,4 83,5 133,0 

38/39 Instr.- optis. 	en ov.ind. 6 3,1 0,2 0,6 385,5 83,7 133,6 
71 Spoorwegen 6 2,1 0,1 1,0 387,6 83,8 134,6 
83 Handel en expi. 	onr. 	goed 6 3,7 0,7 1,5 391,3 84,5 136,1 
34 Metaalproduktenindustrie 5 14,3 0,7 4,5 405,6 85,2 140,6 
51 Bouwnijverheid 5 28,0 1,8 9,8 433,6 87,0 150,4 
22 Textielindustrie 4 2,7 0,2 0,6 436,3 87,2 151,0 
24 Leder- en schoenindustrie 4 0,6 0,0 0,1 436,9 87,2 151,1 
27 Grafische-industrie 4 7,0 0,7 2,6 443,9 87,9 153,7 
31 Rubber- en k.stof.verw.ind. 4 4,4 0,3 1,1 448,3 88,2 154,8 
32 Bouwnaterialenindustrie 4 4,3 0,3 1,1 452,6 88,5 155,9 
33 Basismetaal 4 2,0 0,2 0,7 454,6 88,7 156,6 
52 Bouwinstallatlebedrijven 4 9,4 0,3 4,4 464,0 89,0 161,0 
68 Reparatiebedrijven 4 8,8 0,2 4,6 472,8 89,2 165,6 
97 Reacherch inst./maat.org . 4 7,8 3,5 2,1 480,6 92,7 167,7 
4 Openbare nutsbedrijven 3 5,2 0,7 2,5 485,8 93,4 170,2 

95 Sociaal-culturele inst. 3 6,0 2,6 1,2 491,8 96,0 171,4 
26 Papier- en papierwarenind. 2 8,0 0,5 1,9 499,8 96,5 173,3 
67 Hotels, 	restaur., 	cafes 2 15,3 0,6 4,2 515,1 97,1 177,5 
77 Communicatiebedrijven 2 7,1 0,4 2,4 522,2 97,5 179,9 
98 Overige dienstverlening 2 15,6 0,4 5,2 537,8 97,9 185,1 
72 Wegvervoer 1 13,9 0,3 3,2 551,7 98,2 188,3 
96 Sport- en recreatie 1 2,7 0,3 0,9 554,4 98,5 189,2 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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