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Hoger opgeleiden zijn de sleutel voor een
vitale, open samenleving en wetenschappelijk
onderzoek is de sleutel voor de bedrijvigheid
van de toekomst. Daarbij zijn innovatie en
creativiteit in internationale verbanden van
groot belang. De complexe en veelzijdige
structuur van de vele verschillende universiteiten in Nederland is een sterk punt. Maar
deze kwaliteit moeten we wel beter zichtbaar
maken en intensiveren door op de juiste
schaal beslissingen te nemen en te investeren
en door te werken aan gevarieerde clusters en
netwerken.

Dát is de kracht
van de Randstad
Uitvoeringsprogramma
voor een Internationale
Topregio
Joop de Boer
Op 27 mei 2009 gaf René Buck op uitnodiging
van Vereniging Deltametropool en de Gemeente Den Haag een lezing over het rapport
Uitvoeringsstrategie duurzame internationale
concurrentiepositie Randstad 2040. De Randstad Oploop getiteld Dát is de kracht van de
Randstad, was de aanleiding voor dit artikel.
Het kwam tot stand met behulp van de kritische reflecties van een leesgroep met leden
van de Vereniging Deltametropool.

‘Waarom houden
jullie het geheim dat
jullie zo ontzettend
goed zijn in interuniversitaire samenwerking?’

Figuur 1
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Wat zijn de economische clusters die er toe doen in de Randstad? Waar is
de Randstad nou echt goed in? En waar moet dús op worden ingezet? René
Buck is directeur en oprichter van Buck Consultants International (BCI),
een internationaal opererend adviesbureau op het gebied van ruimtelijke
economie. Hij adviseert onder meer buitenlandse bedrijven bij het maken
van vestigingskeuzes. Door zijn ervaring vanuit boardrooms over de gehele wereld weet Buck waarom internationaal opererende bedrijven kiezen voor Londen, Parijs of toch de Randstad.
Sterker maken wat sterk is
Onlangs is BCI in opdracht van het Ministerie van VROM op zoek gegaan
naar het antwoord op de vraag hoe we in de Randstad de sterke economische
segmenten verder kunnen ontwikkelen. ‘Wat sterk is sterker maken’ dus.
Resultaat is het rapport Uitvoeringsstrategie duurzame internationale concurrentiepositie Randstad 2040. Natuurlijk, de sterke economische clusters
van de Randstad zijn al vaker uitgezocht, in rijtjes gezet en in rapporten
verwerkt, maar niet vaak zo specifiek en precies. Terwijl juist een precieze
benadering nodig is om toegespitst beleid te kunnen formuleren. Buck stelt
dat we aan algemeenheden zoals ‘de kenniseconomie versterken’ niet zoveel
hebben. ‘Een bio-medicus houdt zich per slot van rekening met heel andere
dingen bezig dan een game developer. En toch horen ze allebei bij die kenniseconomie’. Uiteindelijk moeten er keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld
over geld. De vraag is dan in welke onderdelen van die omvangrijke kenniseconomie de Randstad een buitengewone positie heeft.
Tweeëndertig sterke segmenten
Buck onderscheidt in zijn advies tweeëndertig economische segmenten, variërend van bomenteelt en nanotechnologie tot medi-tech en media/creatief. Daarbij zijn verschillende ontwikkelingsfasen te onderscheiden waarin een segment
zich kan bevinden. Een segment kan beginnend zijn (medi-tech), in ontwikkeling (media/creatief) of volwassen (bomenteelt). Het handelen van de overheid
moet mede daarom per segment verschillend zijn. Sommige segmenten hebben
een sterk stimulerende en ontwikkelende overheid nodig. In andere segmenten
kan een faciliterende rol van de overheid, en met name het Rijk, juist in de weg
staan en is een terughoudende kaderscheppende rol nodig.
Randstad 2040
Aanleiding voor het rapport is de ambitie die het kabinet heeft met de
Randstad, verwoord in de Nota Randstad 2040 (VROM, 2008): Naar een
duurzame en concurrerende Europese Topregio. De Randstad moet zich, al-
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Met haar zes miljoen inwoners, internationale oriëntatie en relatief goed
opgeleide bevolking, is de Randstad een metropolitaan gebied vergelijkbaar
met bijvoorbeeld Washington/Baltimore, Boston e.o. en Toronto e.o. In de
Randstad functioneren zes internationaal erkende, goed aangeschreven onderzoeksuniversiteiten die behoren tot de internationale top. Het Erasmus
Medisch Centrum behoort tot de beste medischklinische onderzoeksinstellingen ter wereld. Hetzelfde geldt voor sterrenkunde in Leiden.
Wetenschappelijk onderzoek, de uitwisseling van kennis en de onderlinge
competitie van onderzoekers, speelt zich in toenemende mate af op wereldschaal. Wie mee wil doen in de hoogste regionen, moet zich op wereldniveau
dus zichtbaar manifesteren en rekruteren. Dit is een kwestie van relaties,
reputatie en schaalgrootte. Het is in de Randstad en voor Nederland niet
mogelijk en ook niet nodig om op elk terrein van wetenschap op dit niveau
mee te doen. Een brede laag van onderzoek en een staf met actuele wetenschappelijke kennis is weliswaar een voorwaarde voor goed onderwijs, maar
hiervoor is niet steeds grootschalig, exploratief en toekomstgericht onderzoek
nodig. Maar als daarvoor wél gekozen wordt, moet het op hoog niveau gebeuren. Dan moet men ook verbonden zijn met de beste concurrenten in de rest
van de wereld. Indirect profiteert ook het onderwijs van de relaties die op dat
niveau van onderzoek bestaan. Het succes van de Nederlandse universiteiten
is een gevolg van de combinatie van beide taken, onderwijs en toponderzoek,
en daarmee de uitwisseling tussen studenten en onderzoekers, in hetzelfde
huis. Anders dan in veel Europese landen die wetenschappelijk onderwijs en
het beste onderzoek gescheiden hebben georganiseerd.
Maar misschien nog wel belangrijker is dat we samenwerken. De meeste
afzonderlijke onderzoeksgroepen in Nederland zijn wel goed, maar aan de
kleine kant om internationaal echt zichtbaar te zijn. Vanuit dit besef heeft
men uit welbegrepen eigenbelang gekozen voor intensieve samenwerking.
Dit talent voor samenwerking is internationaal vermaard. Ellis Rubinstein,
president van The New York Academy of Sciences, zei onlangs in gesprek
met de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
‘waarom houden jullie het geheim dat jullie zo ontzettend goed zijn in interuniversitaire samenwerking? Dat is precies waar het hier in Amerika aan
ontbreekt. Bij ons is het allemaal competitie wat de klok slaat. Iedereen
gaat voor zichzelf. Wij moeten leren dat je dat allebei kunt doen. Competitie
heeft haar beperkingen’.
De samenwerking in Nederland heeft zowel praktische als inhoudelijke motieven. De sterrenkundigen in Leiden werken samen met hun collega’s in
Amsterdam, Utrecht en Groningen en gezamenlijk vormen ze één van de
vijf beste centra in de sterrenkunde ter wereld. Samen ontwikkelen ze on-

derzoeksprogramma’s, leiden ze promovendi op, maar reserveren ook tijd
bij de Hubble-telescoop. Zo worden dus echt krachten gebundeld. Twee andere voorbeelden van samenwerkingsvormen zijn het Tinbergen Instituut
en de Duisenberg School of Finance, scholen voor economisch onderzoek op
basis van samenwerkingen tussen de Erasmus Universiteit, de VU en de
UvA. Bij de tweede, die specifiek gericht is op finance, doen ook de universiteit van Tilburg en een aantal grote banken mee.
Echter, de presentatie en de reputatie van de beste universiteiten laten nog
te vaak te wensen over. De collectieve kwaliteiten kunnen beter zichtbaar
worden gemaakt en de samenwerkingsvormen geïntensiveerd. De combinatie van UvA en VU, inclusief de Amsterdamse NWO en KNAW-instituten, zou een topspeler van wereldformaat opleveren. Illustratief is het voorbeeld van Kopenhagen. In Denemarken zijn drie jaar geleden de meeste
nationale onderzoeksinstituten gefuseerd met drie universiteiten. Hierdoor
is de universiteit van Kopenhagen ineens een veel sterkere speler geworden. Het gaat hierbij overigens nadrukkelijk niet om de grootte of omvang.
Imperia bouwen heeft geen zin en qua studentenaantallen zijn de Nederlandse universiteiten vaak al te groot. We moeten juist kleinschaliger leren
werken. Evenmin heeft het zin om vestigingsplaatsen te concentreren. Nee,
het geheim ligt in het vormen van gevarieerde clusters en kwalitatieve bundelingen: netwerkintensivering. In die zin is de configuratie in de Randstad, met vele verschillende universiteiten dichtbij elkaar, een enorme
kans. Maar de universiteiten moeten het wel willen.

dus het Rijk, (1) internationaal oriënteren en (2) duurzaam ontwikkelen,
gezien tegen de achtergrond van een samenleving die steeds minder wordt
bepaald door productie en distributie en steeds meer door kennis, creativiteit en diensten. Dit klinkt als een duidelijke keuze, maar hiermee is de
vraag, wat er nu in termen van ruimtelijk-economisch beleid moet worden
gedaan, nog niet beantwoord.

titeit (stedelijke cultuur) – is in toenemende mate belangrijk. Het artikel
van Saskia Sassen, Specialised Differences of Global Cities, legt vervolgens de evidente link met de internationale concurrentiepositie. Juist omdat steden op wereldschaal steeds meer op elkaar gaan lijken, is stedelijke
cultuur in brede zin belangrijk voor ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en
kan die het verschil maken. Stedelijke cultuur is de voedingsbodem voor
ontwikkeling van internationale topsegmenten.
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Dit betekent ook dat we moeten investeren en beslissen op de juiste schaal,
en met meer partners dan universiteiten alleen. Alleen kijken naar het lokale belang binnen de gemeentegrenzen is funest. Huisvesting voor internationale studenten en wetenschappers moet niet worden beoordeeld op de
kaart van Zuid-Holland maar op de kaart van Europa. Overigens ligt niet
alleen in Nederland dit type beslissingen in handen van de laagste overheden. In New York hebben ze met dezelfde problematiek te maken. In die zin
staan we voor dezelfde uitdagingen. Het gaat er dus om de handen ineen te
slaan. En dat gebeurt gelukkig ook, en in toenemende mate. Wanneer Rotterdam en Delft zeggen ‘wij zijn conceptueel één universiteit’ maken ze optimaal gebruik van de kansen die het netwerk van universiteiten in de
Randstad biedt. Het geheim van het succes ligt in kwalitatieve bundelingen, gevarieerde clusters en intensieve netwerken die vervolgens wel in
samenhang en eensgezind worden gepresenteerd. Dat bevordert de reputatie in de directe omgeving van de Randstad en evenzeer internationaal.
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De vraag welk ruimtelijk-economisch beleid
voortkomt uit de keuzes van Randstad
2040 is nog niet beantwoord

Met dank aan de leesgroepleden:
Jan Willem Kooijmans (DSO Den
Haag) Jeroen Laven (STIPO) Duco
Stadig (Vereniging Deltametropool) Gerrit van Vegchel (ING Real
Estate)

De Randstad sterker maken
Buck komt met aanbevelingen. Sommige daarvan, zoals inzetten op talent,
onderwijs technologie en bereikbaarheid, zijn voor de hand liggend, maar
daarmee niet minder waar en juist. Een punt van kritiek hierbij is dat de
aanbevelingen toch weer algemeen zijn terwijl juist in de analyse heel precies
naar tweeëndertig verschillende economische segmenten werd gekeken. Interessanter zijn daarom de minder algemene en voor de handliggende aanbevelingen zoals: zet in op stedelijke kwaliteiten, branding, businessnetwerken
en technologieparken. Hiermee wordt een nieuw onderwerp aangesneden als
het gaat om metropolitane kwaliteiten, het creëren van nieuwe ‘interactiemilieus’, van plekken die tegemoet komen aan de menselijke behoefte aan uitwisseling van kennis, ideeën en informatie.
Op alle fronten verbonden
Integrale connectiviteit moet het streven zijn. Hiermee duidt Buck op een
verandering in het begrip van verbondenheid. In de jaren tachtig en negentig ging het vooral om bereikbaarheid via weg, spoor, water en lucht. Gedurende de jaren negentig kwam hier de ICT bij. De laatste jaren is steeds
vaker te zien dat bedrijven gevestigd willen zijn in een aantrekkelijke omgeving. Waar overigens alfa’s (zoeken cultuur) iets heel anders onder verstaan dan bèta’s (willen groen). Bedrijven zoeken internationaal georiënteerd personeel en houden bij hun locatiekeuze rekening met elementen als
dynamiek, beleving en ruimtelijke kwaliteit. Een plek, stad of regio is meer
(internationaal) aantrekkelijk of succesvol wanneer deze zowel fysieke, informatieve als sociale ‘connectiviteit’ heeft met (internationale) netwerken.

Joop de Boer is planoloog en
medewerker van het Agentschap van de Vereniging Deltametropool. Tevens is hij medeoprichter en partner van Studio
Golfstromen dat onder andere de
Pecha Kucha Nights in Amsterdam
organiseert.

Stedelijke cultuur
Beleid is nog sterk gericht op structuurversterkende maatregelen, terwijl
de focus van multinationals zich richt op de mens. De internationale concurrentiepositie van een plek, stad of regio is geen object en ook geen doel
op zich. Het gaat om de welvaart en het welzijn van de huidige en toekomstige bewoners, bezoekers en bedrijven. De sociale connectiviteit – met
aspecten als stedelijke kwaliteit, inspiratie, beleving, ontmoeting en iden-

De Metropool
Hoe kunnen deze stedelijke kwaliteiten zich verder ontplooien? En binnen
welk stedelijk schaalniveau moeten culturele kwaliteiten en identiteiten
vorm krijgen? Binnen de discussie of deze meerwaarde zich (slechts) kan
ontvouwen op het schaalniveau van de metropool neemt Buck evenals de
nota Randstad 2040 geen stelling in. En de vraag is ook of dat nodig is. Als je
de Randstad als onderdeel ziet van een groter internationaal samenhangend
netwerk dan blijkt dat economisch gezien de banden tussen Rotterdam en
Antwerpen op delen wellicht interessanter zijn dan die tussen Rotterdam en
Amsterdam. Net als de relatie tussen Den Haag en Brussel. Maar het breder
kijken dan de Randstadgrenzen maakt tegelijkertijd duidelijk dat de Randstad toch een gemeenschappelijke entiteit is. Een plek waar mensen kris
kras door elkaar bewegen, wonen, werken en recreëren. Waar mensen in de
ene stad werken en in de andere stad wonen of uitgaan.
Talentport
De Randstad is een plek waar zich een internationaal georiënteerde talentport ontwikkelt, compleet met verder te ontwikkelen businessnetwerken en technologieparken. Voor de fans van de samenhang in de Randstad biedt dit begrip talentport uit het Buck-rapport hoop. Hiermee is een
kwaliteit benoemd die niet direct aan één van de steden in de Randstad
wordt gekoppeld, een kwaliteit waarvan we gezamenlijk moeten onderzoeken hoe Randstadsteden er aanvullend in kunnen zijn. Talent zit overal in de Randstad. Wellicht dat er in de talentport een voorhoede kan
worden gevonden in de Randstad. Mensen die zich zowel verbonden voelen aan hun stad als aan de Randstad. Die zich wellicht in de eerste plaats
Hagenees voelen, maar tegelijkertijd in Utrecht werken, in Rotterdam
uitgaan en hun internationale bezoekers meenemen naar Amsterdam.
Het is een kleine groep, maar ze zijn er al. En er komen er meer.
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