
 
 
 

GLASIMPULS VOOR ROTTERDAM 
 

Economische effectenverkenning  
van een fijnmazig glasvezelnetwerk  

 
 
 
 

-- eindrapport -- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24 oktober 2003 

 

Dialogic innovatie & interactie 
 

 
 
Erasmus Universiteit Rotterdam 



 
 
  

GLASIMPULS VOOR ROTTERDAM 
 

Economische effectenverkenning  
van een fijnmazig glasvezelnetwerk  

 
 
 

 
Dialogic innovatie & interactie 

in samenwerking met 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Rotterdam School of Management 

 
in opdracht van 

 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 

 
 
 

 

 

Utrecht, 24 oktober 2003 

 

Drs. C. Holland 

Dr. A.W Veenstra 

Drs. R. Bilderbeek 

Drs. M. van Oosterhout 

Dr. Ir. R. Bekkers  

Drs. K. Vermaas 
 

 2 



Inhoudsopgave 
 

Management samenvatting ................................................................................................. 6 
 
1.  Inleiding..................................................................................................................... 8
 
2.  Onderzoeksaanpak en verantwoording.......................................................................... 13

 2.1  SOORTEN EFFECTEN.......................................................................................... 13

 2.2  ELEMENTEN VAN DE GEHANTEERDE AANPAK ........................................................ 15
 
3.  Resultaten literatuurverkenning................................................................................... 19

 3.1  PRODUCTIVITEITSEFFECTEN .............................................................................. 20

 3.2  WERKGELEGENHEIDSEFFECTEN.......................................................................... 24

 3.3  OVERIGE EFFECTEN .......................................................................................... 27

  3.3.1 Kostenbesparingen.................................................................................... 27

  3.3.2 Economische baten ................................................................................... 30

 3.4  CONCLUSIE...................................................................................................... 30
 
4.  Internationale glasvezelinitiatieven .............................................................................. 33

 4.1  INLEIDING....................................................................................................... 33

 4.2  CANBERRA, AUSTRALIË ..................................................................................... 33

 4.3  STOCKHOLM, ZWEDEN ...................................................................................... 35

 4.4  MICHIGAN, VS.................................................................................................. 36

 4.5  CHICAGO, VS ................................................................................................... 37

 4.6  PENNSYLVANIA, VS........................................................................................... 38

 4.7  MILAAN, ITALIË ................................................................................................ 39

 4.8  CONCLUSIE...................................................................................................... 39
 
5.  Verkenning effecten regio Rotterdam in vijf sectoren ...................................................... 41

 5.1  INLEIDING....................................................................................................... 41

 5.2  DETAILHANDEL EN REPARATIE ........................................................................... 43

  5.2.1 Profiel van de sector.................................................................................. 43

  5.2.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde glasvezelinfrastructuur .......................... 43

  5.2.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen ............................................ 45

  5.2.4 Verwachte economische impact van glasvezel ............................................... 46

  5.2.5 Conclusie................................................................................................. 47

 5.3  DIENSTVERLENING VOOR HET VERVOER.............................................................. 48

  5.3.1 Profiel van de sector.................................................................................. 48

  5.3.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde glasvezelinfrastructuur .......................... 49

  5.3.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen ............................................ 52

  5.3.4 Verwachte economische impact van glasvezel ............................................... 52

  5.3.5 Conclusie................................................................................................. 53

 5.4  AUTOMATISERING ............................................................................................ 54

  5.4.1 Profiel van de sector.................................................................................. 54

  5.4.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde glasvezelinfrastructuur .......................... 55

 3



  5.4.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen.............................................55

  5.4.4 Verwachte economische impact van glasvezel................................................56

  5.4.5 Conclusie .................................................................................................57

 5.5  ZORG ..............................................................................................................57

  5.5.1 Profiel van de sector ..................................................................................57

  5.5.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde van breedband .....................................58

  5.5.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen.............................................60

  5.5.4 Verwachte economische impact van glasvezel................................................61

  5.5.5 Conclusie .................................................................................................62

 5.6  (ELEKTRONISCHE) OVERHEID .............................................................................63

  5.6.1 Profiel van de sector ..................................................................................63

  5.6.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde van breedband .....................................64

  5.6.3 Huidige belemmeringen..............................................................................65

  5.6.4 Verwachte economische impact van glasvezel................................................66

  5.6.5 Conclusie .................................................................................................67

 5.7  CONCLUSIES ....................................................................................................67
 
6.  Sectoroverschrijdende effecten ....................................................................................71

 6.1  THEMA VESTIGINGSKLIMAAT ..............................................................................71

  6.1.1 Attractiviteit van stad en regio.....................................................................71

  6.1.2 Criteria in de keuze van een vestigingslocatie ................................................72

  6.1.3 Conclusie .................................................................................................73

 6.2  THEMA KETENLOGISTIEK....................................................................................73

  6.2.1 Mogelijkheden voor nieuwe diensten ............................................................75

  6.2.2 Nieuwe logistieke concepten........................................................................76

  6.2.3 Conclusie .................................................................................................79

 6.3  THEMA VASTGOED.............................................................................................79

  6.3.1 Kantoren..................................................................................................80

  6.3.2 Woningen.................................................................................................81

  6.3.3 Conclusie .................................................................................................83

 6.4  THEMA MOBILITEIT............................................................................................85

  6.4.1 Telewerk ..................................................................................................85

  6.4.2 Virtuele netwerkvorming.............................................................................87

  6.4.3 Doelgroepen .............................................................................................87

  6.4.4 Conclusie .................................................................................................88
 
7.  Kwantitatieve effectanalyse .........................................................................................89

 7.1  INLEIDING .......................................................................................................89

 7.2  RESULTATEN EN INZICHTEN UIT HET VOORGAANDE ..............................................90

 7.3  INPUT-OUTPUTANALYSE .....................................................................................91

  7.3.1 Sectorstructuur .........................................................................................92

  7.3.2 Relaties tussen sectoren .............................................................................94

 4 



  7.3.3 Multipliers................................................................................................ 95

  7.3.4 Impactanalyse.......................................................................................... 95

  7.3.5 Invoergegevens input-outputanalyse ........................................................... 96

  7.3.6 Effectmeting ...........................................................................................100

  7.3.7 Gevoeligheidsanalyse basisscenario ............................................................102

  7.3.8 Alternatieve scenario’s..............................................................................103

  7.3.9 Evaluatie ................................................................................................106

 7.4  ANALYSE MET HET PRISMA MODEL.....................................................................106

  7.4.1 Invoergegevens Prisma model ...................................................................107

  7.4.2 De uitkomsten van Prisma.........................................................................109

 7.5  SYNTHESE ......................................................................................................111

 7.6  CONCLUSIES...................................................................................................112
 
8.  Conclusies en aanbevelingen......................................................................................114

 8.1  ALGEMENE CONCLUSIES...................................................................................114

 8.2  CONCLUSIES VOOR DE ROTTERDAMSE REGIO .....................................................116

 8.3  AANBEVELINGEN .............................................................................................119
 
Bijlage 1. Toelichting van gehanteerde begrippen ................................................................121

Bijlage 2. Referenties ......................................................................................................122 
Bijlage 3. Geraadpleegde deskundigen...............................................................................126 
Bijlage 4. Geraadpleegde kernbronnen...............................................................................127 
Bijlage 5. Basisgegevens input-outputanalyse.....................................................................158 
Bijlage 6. Analyseresultaten input-outputanalyse.................................................................160 
 
 

 5



Management samenvatting 

Dit onderzoek richt zich op een brede verkenning van economische en 
maatschappelijke effecten van een fijnmazig glasvezelnetwerk voor de Rotterdamse 
regio ter onderbouwing van een mogelijke investeringsbeslissing door de Gemeente 
Rotterdam. Voor deze verkenning zijn verschillende onderzoekslijnen gevolgd: 
literatuurstudie, interviews met een groot aantal experts, casestudies in een vijftal 
sectoren en een tweetal modelberekeningen. 

De effecten waaraan ‘gerekend’ kan worden, zijn beperkt. Het gaat hier vooral om 
de directe effecten die verband houden met de aanleg van de infrastructuur en de 
opbrengsten voor de exploitant van de infrastructuur of de hierop aangeboden 
diensten. De (eenmalige) investeringsimpuls die is gemoeid met het aanleggen van 
de infrastructuur (vooral het graafwerk) betekent een zekere omzet en 
werkgelegenheid bij bedrijven die zijn betrokken bij de aanleg. Ook de doorwerking 
van deze investeringsimpuls in de richting van andere sectoren in de Rotterdamse 
regio is in dit onderzoek met behulp van rekenmodellen vastgesteld. Daarnaast zijn 
kostenbesparingen (vooral op telecommunicatie-uitgaven zijn besparingen mogelijk 
van ongeveer 30%), productiviteitseffecten en daarmee samenhangende 
werkgelegenheidseffecten in de modellen doorgerekend. Deze effecten werken 
langer door in de economie van de regio.  

Het totaalbeeld laat een positief economisch effect zien voor de regio 
Rotterdam. Modelberekeningen laten zien dat aanleg van een glasvezelnetwerk 
voor de regio leidt tot toegenomen productiewaarde, toegenomen inkomens (een 
belangrijk ingrediënt voor de toegevoegde waarde) en toenemende invoer. De 
aanleg van glasvezelinfrastructuur voor de regio Rotterdam – Rijnmond levert naar 
verwachting omstreeks 4.400 banen op, waarvan ca 3.400 in de regio,  vooral 
in de sectoren bouwnijverheid, bouwmaterialen, overheid, zakelijke dienstverlening 
en automatisering. Door glasvezelinfrastructuur en daarbij horende toepassingen 
zal de productiviteit naar verwachting op langere termijn met 1,2 à 1,6% 
toenemen. Dit heeft ook een positieve uitwerking op de concurrentiepositie van de 
regionale economie. De productiviteitsstijging leidt – bij gelijkblijvende 
economische activiteit – weliswaar tot afnemende werkgelegenheid (gemiddeld -
0,9%), vooral in de zakelijke dienstverlening, maar bij 1% gemiddelde autonome 
economische groei  is het netto-effect op de werkgelegenheid +1,0%. Het totale 
werkgelegenheidseffect is naar verwachting licht positief. Indien de bespaarde 
kosten opnieuw worden besteed dan wel opnieuw worden geïnvesteerd in de lokale 
/ regionale economie, ontstaan naar verwachting ca 5.800 respectievelijk 1.500 
additionele banen.  

De effecten die zich nu nog ‘onder de oppervlakte’ bevinden, treden op indien 
aanbieders en gebruikers het nieuwe medium gaan inzetten voor nieuwe 
toepassingen. Welke diensten gaan ontstaan en welke zullen ‘aanslaan’ is nog niet 
te voorzien. Niettemin geven vrijwel alle geraadpleegde experts aan de 
ontwikkeling van breedbandige infrastructuren als ‘onontkoombaar’ te zien. Deze 
onontkoombaarheid hangt enerzijds samen met explosief toenemend gebruik van 
bandbreedte, anderzijds met de meer strategische (en lange termijn) overweging 
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dat op de ontwikkeling naar een informatiemaatschappij geanticipeerd moet 
worden.  

Er is specifiek naar de betekenis voor de Rotterdamse regio gekeken aan de hand 
van een analyse van een vijftal sectoren. De selectie van sectoren1 beslaat bij 
elkaar opgeteld meer dan 50% van de economie in de regio Rotterdam – Rijnmond.  
De verkenningen in de vijf sectoren wijzen in de richting van een groot 
toepassingspotentieel voor informatie-intensieve bedrijven in het MKB2, de 
diensten voor het vervoer en havengerelateerde activiteiten, de zorgsector, en de 
publieke (gemeentelijke) dienstverlening. De grootste impact wordt verwacht in de 
sector zorg. Daarna volgen de sectoren dienstverlening voor het vervoer, 
automatisering en overheid – alle drie met een gematigd positief effect. Alleen de 
sector detailhandel en reparatie geeft een neutraal beeld te zien. In deze sector is 
het voorziene aantal toepassingen van een breedbandige infrastructuur beperkt. 

Er zijn ook belangrijke effecten te verwachten van een glasvezelnetwerk die niet 
direct neerslaan in een specifieke sector maar die economiebreed 
(sectoroverschrijdend) van belang zijn. Vooral voor het vestigingsklimaat van de 
stad verwachten de experts een belangrijke positieve impact. Een minder sterke 
impact (maar nog steeds een positief effect) wordt verwacht voor de waarde van 
het vastgoed en voor nieuwe logistieke concepten. Een neutraal effect wordt 
verwacht voor het thema mobiliteit. Telewerken en diverse tele-toepassingen 
kunnen hier weliswaar de mobiliteit reduceren, maar deze reductie wordt 
gecompenseerd door toegenomen vervoersbewegingen als gevolg van toegenomen 
economische groei. 

Samenvattend komt uit het onderzoek het beeld naar voren, dat een hoogwaardig 
glasvezelnetwerk zich op termijn zal ontwikkelen tot een communicatie-
infrastructuur die van grote betekenis is voor het ontwikkelingspotentieel van de 
regio Rijnmond en dat dit positieve effecten genereert voor het imago van de regio, 
voor diverse actoren, economische sectoren en maatschappelijke thema’s. 

                                                           
1 Niet onderzocht zijn de kennisintensieve zakelijke dienstverlening en de multimedia sector. Uit ander 
onderzoek is bekend (en geraadpleegde experts in dit onderzoek bevestigen dat beeld) dat die sectoren 
grote toepassingsmogelijkheden voor een glasvezelnetwerk kennen. 
2 Grote bedrijven hebben immers veelal al hun eigen oplossingen en voorzieningen voor 
datacommunicatie getroffen. 

 7



1.  Inleiding 

Achtergrond 
 
In een eerder verstrekte opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft 
Dialogic in de periode december 2002 – februari 2003 een verkenning uitgevoerd 
naar de mogelijke exploitatieopbrengsten van een glasvezelnetwerk. Dit onderzoek 
heeft aanwijzingen opgeleverd dat de positieve economische en maatschappelijke 
effecten van het glasvezelnet wellicht groter en belangrijker zijn dan de – primair 
onderzochte – bedrijfseconomische opbrengsten.3 Uit dit onderzoek bleek dat 
bedrijven in de regio Rotterdam belangrijke kansen zien om dienstverlening te 
verbeteren en nieuwe economische activiteiten te ontplooien op basis van een aan 
te leggen glasvezelnetwerk. Aangenomen wordt dat het beschikbaar stellen van de 
juiste breedbandinfrastructuur in combinatie met stimulering van de daarbij 
behorende bedrijvigheid een belangrijke impuls zal geven aan bedrijvigheid, 
werkgelegenheid, productiviteitsverbeteringen en vestigingsaantrekkelijkheid van 
de stad.  

Het belang van een hoogwaardige ICT- (en daarbinnen: datacommunicatie-) 
infrastructuur voor de economische ontwikkeling van een land of regio wordt breed 
onderschreven. Beschikbaarheid van hoogwaardige voorzieningen wordt voor veel 
bedrijven een steeds belangrijker vestigingsplaatsoverweging en is voor al 
gevestigde bedrijven steeds meer een bedrijfskritische factor geworden. Goede 
toegang tot elektronische netwerken is voor veel bedrijfsfuncties onmisbaar 
geworden. Voorzieningen voor datacommunicatie worden wel vergeleken met de 
functie van ‘de longen en de luchtwegen’ van de informatiesamenleving. Als in tal 
van economische en maatschappelijke sectoren steeds meer informatie en kennis 
wordt rondgepompt, dienen de toevoerlijnen en distributiekanalen voor deze 
grondstoffen, half- en eindproducten (c.q. diensten) op orde te zijn.  

Ook het Kabinet4  heeft de economische en maatschappelijke kansen van breedband 
onderkend, getuige het Kabinetsstandpunt Breedband als vervolg op het advies van 
de Expertgroep Breedband. De maatschappelijke effecten zullen zich naar 
verwachting manifesteren als bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen op terreinen waar de overheid een duidelijke publieke taak heeft. 

 
Onderzoeksvraag en -doelstelling 
 
Echter, een helder en goed onderbouwd beeld van de economische en 
maatschappelijke effecten van breedband ontbreekt vooralsnog. Een degelijke 
kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van deze effecten is een voorwaarde 

                                                           
3 Bekkers et al. (2003).  
4 “Niet de ICT-sector alleen profiteert van een voorspoedige uitrol, maar ook de economie als geheel. 
Breedband versterkt het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en geeft een impuls aan de 
dienstverlening. Een vooraanstaande internationale positie biedt daarnaast de kans om optimaal te 
profiteren van ‘first mover’ effecten en om breedband als exportproduct te ontwikkelen”. Naast deze 
economische effecten zijn ook maatschappelijke effecten van belang. Hierover stelt het kabinet: “Ook de 
maatschappelijke voordelen van de beschikbaarheid van breedbandtoegang en de bijbehorende 
toepassingen op tal van terreinen als onderwijs, cultuur, zorg, mobiliteit en veiligheid acht het kabinet 
voor Nederland van cruciaal belang” (Kabinetsstandpunt Breedband, 2 december 2002). 
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voor (politieke) besluitvorming over mogelijke grootschalige glasvezelprojecten in 
de regio Rotterdam – Rijnmond. Het gaat immers om een substantieel 
investeringsvolume.  

In het licht van deze behoefte aan onderbouwing heeft het Ontwikkelingsbedrijf 
Rotterdam aan Dialogic en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam School of 
Management) opdracht gegeven “voor het verrichten van een onderzoek naar de 
regionale economische effecten op langere termijn van de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in heel Rotterdam ten behoeve van het Telecominfra project 
Rotterdam”. Het onderzoek is bedoeld ter onderbouwing van het advies over dit 
onderwerp van de Commissie Andriessen aan de wethouder Economische 
infrastructuur. Opdrachtnemers zijn verzocht om de mogelijke economische en 
maatschappelijke effecten zo breed mogelijk te identificeren en waar mogelijk een 
optelsom te maken van prijsbare effecten van de aanleg van een glasvezelnetwerk 
met behulp van een te ontwikkelen meetmodel op het schaalniveau van de regio 
Rotterdam. Dit model wordt – zoveel mogelijk – gevoed met domeinkennis rond 
breedband(diensten), sectorale en sectoroverschrijdende analyses.  

 

Afbakening en uitgangspunten 
 
Met het oog op dit onderzoek is in overleg met de opdrachtgever vooraf het 
onderzoeksdomein afgebakend.  

In de eerste plaats is het van belang te specificeren wat onder breedband moet 
worden verstaan. Breedbandinfrastructuur bestaat in verschillende gedaantes, maar 
uitgangspunt voor dit onderzoek is de capaciteit voor datacommunicatie zoals die 
geboden kan worden op basis van een glasvezelnetwerk (100 Mbps symmetrisch). 
Breedband wordt in dit rapport als verzamelbegrip gehanteerd, dat wil zeggen met 
inbegrip van ADSL, kabel en glas. Waar het om specifieke vormen van breedband 
gaat (zoals glasvezel), zullen we zoveel mogelijk verwijzen naar de specifieke 
benaming van de bedoelde infrastructuur.5  

In de tweede plaats worden de effecten primair bekeken op de geografische schaal 
van de regio Rotterdam Rijnmond (dit geldt uiteraard niet voor de 
netwerkeffecten). Dit vertrekpunt staat op enigszins gespannen voet met een 
wezenlijk kenmerk van communicatienetwerken, te weten de 
netwerkexternaliteiten. De externe netwerkeffecten hangen samen met het aantal 
gebruikers van de breedbandinfrastructuur en met de nieuwe diensten die via deze 
infrastructuur worden aangeboden. Kort gezegd: hoe meer gebruikers, des te 
groter de waarde van het netwerk. Een belangrijk onderdeel van een economische 
effectmeting zal moeten ingaan op kwantificering van de netwerkgerelateerde 
effecten van breedbandintroductie. We realiseren ons dat we in het onderzoek geen 
‘hek’ om Rotterdam kunnen zetten als het gaat om dit soort effecten. Veel 
communicatie, transacties en informatiediensten zijn juist regio- en wellicht 
grensoverschrijdend. Daarnaast gaat het om de mogelijkheid om via het 
breedbandnetwerk aansluiting te krijgen op andere (mobiele) netwerken. De 

                                                           
5 Overigens kan “bijna-breedband” een impact hebben die vergelijkbaar is met “echte” breedband (in de 
zin van 100 Mbps). 
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implicatie hiervan is dat dit onderzoek – waar mogelijk – Rotterdamse cijfers zal 
gebruiken en – voor zover mogelijk – de vertaalslag naar de Rotterdamse situatie 
nastreeft. 

Een derde afbakening de termijn waarop deze effectverkenning gericht is. 
Aangezien de werkelijke impact van een glasvezelnetwerk zich pas op langere 
termijn manifesteert, richt deze verkenning zich zowel op de korte als op de 
middellange en lange termijn. Naar verwachting zullen de korte termijn effecten 
zich vooral voordoen in directe samenhang met de aanleg van het netwerk, terwijl 
de indirecte effecten op langere termijn aan de dag treden. Van de uitgevoerde 
modelexercities (hoofdstuk 7) maakt de input-outputanalyse geen onderscheid 
tussen de effecten op korte, middellange en lange termijn. De analyse op basis van 
het PRISMA model daarentegen laat wel een longitudinale analyse toe, op basis 
waarvan uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten op middellange 
(richtjaar 2009) en lange termijn (2018).   

In de vierde plaats wordt zo breed mogelijk naar alle denkbare (al bestaande en 
nog te ontwikkelen) diensten en toepassingen gekeken die op basis van deze 
infrastructuur aangeboden kunnen worden. Hierbij gaat het zowel om diensten in 
het zakelijke domein als in de sfeer van diensten voor eindconsumenten, cliënten of 
burgers. Ter gedachtebepaling van de soort toepassingen en diensten waar we het 
dan over hebben, kan tabel 1.1 met een classificatie van dienstensoorten en de 
bijbehorende voorbeelden dienst doen. De toepassingen zijn geordend enerzijds 
naar type interactie en anderzijds naar het domein waarop de toepassing of dienst 
betrekking heeft.  

Tabel 1.1 laat zien dat het om een breed scala van diensten en toepassingen gaat. 
De toepassingen en diensten die naar verwachting vooral zullen profiteren van de 
grote bandbreedte en snelheid van glasvezel vetgedrukt. Opvallend is dat relatief 
veel toepassingen in de transactiesfeer baat kunnen hebben bij een breedbandige 
infrastructuur, doordat er sprake is van grote hoeveelheden aan data dan wel 
breedbandige content (zoals video). 

 

Uitgangspunt bij dit onderzoek is het tegelijkertijd in beschouwing nemen van 
diensten en infrastructuur, en van vraag- en aanbodfactoren. De steeds weer 
terugkerende impasse van de kip en het ei kan alleen worden opgelost door de kip 
en het ei ‘samen op het nest’ te krijgen. We kijken dus naar de effecten die 
ontstaan in het samenspel van infrastructuur en diensten. Deze effecten (van 
diensten ofwel toepassingen) bekijken we enerzijds binnen sectoren en anderzijds 
tussen sectoren. 

Ten slotte is het van belang om nieuwe breedbandige ICT infrastructuur in het 
juiste perspectief te bezien. Op zichzelf zegt een dergelijke voorziening 
(infrastructuur zonder diensten) weinig; het effect hoeft niet meteen in 
economische statistieken zichtbaar te zijn. Op termijn manifesteert 
breedbandinfrastructuur zich echter ongetwijfeld in de opkomst van nieuwe 
diensten, verschuivingen van bedrijvigheid tussen sectoren, andere 
werkgelegenheidspatronen en in gewijzigd gedrag van mensen. Voor een reële 
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inschatting van de indirecte effecten van “breedband” is het zaak is om dit type 
effecten voor zover mogelijk, zo breed en genuanceerd als mogelijk te verkennen 
en daarbij in het achterhoofd te houden dat de economie een gedragswetenschap is 
en geen exacte wetenschap. 

Tabel 1.1 Indeling van mogelijke (online) diensten  
 
Type 
interactie 

Informatie Communicatie Entertainment Transactie 

Consument 
met 
Consument 

o Ontsluiting 
persoonlijke 
websites met 
video en geluid 

o IP telefonie 
o Discussie groepen 
o Bulletin boards 
o E-mail, videomail, 

instant messaging 

o Chatten 
o Samen 

gamen 
 

o Peer-to-peer 
uitwisseling van 
bestanden 

o Telediagnose / beheer 
op afstand 

Overheid 
met 
Consument  

o Overheidsinformatie 
o Cultuurinformatie 
o City marketing 
 

o IP telefonie 
o Discussie groepen 
o Bulletin boards 
o E-mail, videomail 

o Museumsites 
o Toerisme 
 

o Aanvragen 
o Belastingaangiftes 
o Stemmen 
o Maken van reserveringen 
o Teleleren 
o Telediagnose/ 

onderzoek 
o Teleconsultatie  
o Teleoperaties 

Bedrijven 
met 
Consument 

o Zoeken & vergelijken 
o Nieuws 
o Adverteren 
o Productinformatie 
o Handleidingen 
o Helpdesks 

o IP telefonie 
o E-mail, videomail 
o Direct marketing 
o Helpdesks / 

klantenservice 
o Discussie groepen 
o Bulletin boards 

o Audio (bijv. 
radiostations) 

o Video(pay-
per-view, 
video on 
demand, pay 
TV, addit. 
kanalen) 

o Games 
o Edutainment 

o IP telefonie 
o Authenticatie (bijv. 

biometrische identificatie) 
o E-brokerage 
o Verzekeren en bankieren 
o Teleshopping 
o Elektronisch reserveren 

(reizen, cultuur, events) 
o Teleleren 
o Telediagnose (bijv. 

onderhoud, storingen) 
Bedrijven 
met 
Bedrijven 

o Zoeken & vergelijken 
o Nieuws 
o Adverteren 
o Productinformatie 
o Online data bases  
o Helpdesks/ 

klantenservice 
o (Visuele) tracking 

& tracing 
 

o IP telefonie 
o E-mail, videomail 
o Videoconferenties 
o Product- en 

ontwerpinformatie 
o Uitwisseling sensor 

informatie 
o Helpdesks/ 

klantenservice 
o Direct marketing 
 

- o IP telefonie 
o Payment & Settlement  
o Business Services 

(ASP, remote 
storage/backup) 

o EDI/XML via VPN 
o E-marketplaces & 

auctions 
o E-brokerage 
o Teleleren 
o Telediagnose (bijv. 

onderhoud, storingen) 
o Verzekeren en bankieren 

Overheid 
met 
Bedrijven 

o Statistieken 
o Overheidsinformatie 
 

o IP telefonie 
o E-mail, videomail 
o Heerendiensten  

- o E-services (PKI-based) 
o Synchronisatie distrib. 

dbs 
o Grid computing 
o Video (pay-per-view, 

VOD) 
o Software 
o Teleservices (onderhoud, 

storingen, back-up) 
Overheid 
met 
Overheid 

o Statistieken 
o Overheidsinformatie 
 

o IP telefonie 
o E-mail, videomail  
o Teleguiding 

(videoconferen-
cing) 

o Heerendiensten  

- o E-services (PKI-based) 

Ontleend aan Booz.Allen & Hamilton (1998), TNO FEL (2003) en Dialogic (2003); bewerking Dialogic & 
Erasmus Universiteit. 
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Opbouw van de rapportage 
 
De rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 staan we stil bij de gevolgde 
onderzoeksaanpak.  

 
In hoofdstuk 3 komen de resultaten van een verkenning van de 
(wetenschappelijke) literatuur aan de orde, aan de hand van een overzicht van wat 
nu beschikbaar onderzoek ons kan leren over de effecten van ICT, internet 
respectievelijk breedband.  

In hoofdstuk 4 komen ervaringen met breedband op stedelijk niveau aan bod. Waar 
internationaal al ervaringskennis aanwezig is, hebben we geprobeerd deze 
overzichtelijk op een rijtje te zetten.  

Hoofdstuk 5 bevat de verslaglegging van onze verkenningen van de verwachte 
effecten van een regionaal glasvezelnetwerk voor een vijftal sectoren.  

Effecten die sectoroverschrijdend zijn worden besproken in hoofdstuk 6.  

In hoofdstuk 7 worden de uitkomsten gepresenteerd van de berekeningen op basis 
van de input-outputanalyses en het PRISMA model.  

In elk van bovengenoemde hoofdstukken wordt verslag gedaan van een van de 
elementen in de gehanteerde onderzoeksaanpak. Per hoofdstuk (soms per 
paragraaf) worden conclusies getrokken en de – mogelijke – betekenis daarvan 
voor de Rotterdamse context weergegeven.  

Ten slotte worden in hoofdstuk 8 de algemene conclusies van dit onderzoek 
gepresenteerd (8.1), de betekenis daarvan voor de regio Rotterdam Rijnmond 
(8.2), en worden op basis daarvan een aantal aanbevelingen geformuleerd (8.3). 
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2.  Onderzoeksaanpak en verantwoording 

Centraal in dit onderzoek staat de verkenning van indirecte economische en 
maatschappelijke effecten die kunnen uitgaan van de aanleg van een fijnmazig 
glasvezelnetwerk voor de regio Rotterdam Rijnmond. In dit hoofdstuk wordt de 
aanpak beschreven die gehanteerd is bij het in kaart brengen dan wel het schatten 
van deze effecten. Daarbij gaan we eerst in op de soort van effecten die we in kaart 
willen brengen (2.1). Vervolgens geven we een overzicht van de elementen van de 
gehanteerde onderzoeksaanpak (2.2). Daarbij verantwoorden we gemaakte keuzes 
voor de uitgevoerde sectorscans en de sectoroverschrijdende thema’s. 

 
2.1  SOORTEN EFFECTEN 
 
Effecten zijn op tal van manieren te duiden. Relevante dimensies zijn de actoren bij 
wie effecten gemeten worden (bijvoorbeeld consumenten/huishoudens, zakelijke 
markt en maatschappelijke effecten), de termijn waarop effecten optreden (korte 
versus lange termijn), de schaal waarop deze bepaald moeten worden 
(geografische afbakening, alsook onderscheid in micro- , meso- en macro-effecten) 
en de wijze waarop effecten worden uitgedrukt (kwalitatief dan wel kwantitatief). In 
dit onderzoek sluiten we aan op de door CPB gehanteerde OEII systematiek, een 
gangbare benadering ter ondersteuning van kosten en baten analyses betreffende 
investeringen in (fysieke) infrastructuur (zie CPB/NEI 20006). Tabel 2.1 presenteert 
een overzicht van de aangepaste versie van genoemde systematiek voor de analyse 
van kosten en baten.  

Op de horizontale as van tabel 2.1 wordt een tweeledig onderscheid gemaakt. 
Enerzijds wordt gekeken naar prijsbare en niet prijsbare effecten, ofwel 
effecten die uit te drukken zijn in geld, en effecten die dat niet zijn. Bij 
laatstgenoemde categorie gaat het om effecten zoals risico, veiligheid, overlast, 
vervuiling, aantrekkelijkheid, enz. Anderzijds wordt ook gekeken naar effecten die 
zich manifesteren binnen de regio Rotterdam Rijnmond, en effecten die daarbuiten 
optreden.  

Op de verticale as wordt allereerst onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 
effecten. De essentie van dat onderscheid is dat alles wat te maken heeft met 
aanleg, investeringen en ingebruikname van het glasvezelnetwerk wordt opgevat 
als directe effecten, terwijl alle andere effecten als indirect worden beschouwd. 
Indirecte effecten zijn dus een verzameling van allerlei beïnvloedings-, uitstralings- 
en doorwerkingeffecten die veroorzaakt worden door het aanleggen en in gebruik 
nemen van het glasvezelnetwerk.  

 
 
 

                                                           
6 CPB & NEI 2000. Evaluatie van infrastructuurprojecten – leidraad voor kosten-batenanalyse. Rapport. 
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Tabel 2.1 Aangepaste Inventarisatie Economische Effecten (IEE) matrix7

Regio  
Prijsbaar Niet prijsbaar 

Buiten regio 

Eenmalig 
(impuls) 

o Omzet bij aanleggende 
bedrijven 

o Investeringsimpuls 

 o Omzet  
Direct 

Blijvend o Omzet 
dienstenaanbieders 
(nieuwe diensten) 

o Kennisopbouw  

Eenmalig 
(impuls) 

o Werkgelegenheidsimpuls o Dienstenaanbod 
(verbreding 
/verruiming) 

o Diensten  
Indirect 
(1e orde) 

Blijvend o Werkgelegenheidseffect 
o Productiviteitseffect 
o Kostenbesparingen 

telecommunicatie & 
hogere efficiency 

o Waarde vastgoed 

o Kwaliteit van het leven 
(zorg, veiligheid) 

o Telewerken & kwaliteit 
van de arbeid 

o Nieuwe logistieke 
concepten 

o Nieuwe 
logistieke 
concepten 

Indirect 
(2e-orde) 

Blijvend 
 

 o Ontwikkeling diensten-
economie 

o Vestigingsklimaat, 
vestigingspatroon 

o Mobiliteit en Milieu 
o ICT-vaardigheden 

beroepsbevolking  
o Imago 

o Samenwerking 
over 
regiogrenzen 

 
 
De directe effecten bestaan uit de nettowinsteffecten voor exploitanten, 
gebruikers en derden. De micro-effecten voor de exploitant zijn het verschil tussen 
kosten die verband houden met de aanleg van netwerk en diensten, en 
opbrengsten die resulteren uit het beschikbaar stellen van breedband, en de 
opbrengsten als gevolg van diensten. Daarnaast kan een inschatting gemaakt 
worden van de additionele werkgelegenheid. Voor gebruikers zijn dit effecten van 
het goedkoper worden van zaken als communicatie, het efficiënter kunnen 
verrichten van activiteiten, enzovoort. Hierbij kan nog een onderscheid gemaakt 
worden tussen pure verdelingseffecten (leiden niet tot meer opbrengsten of kosten, 
maar tot een andere verdeling daarvan), en effecten die invloed hebben op de 
netto omvang van kosten en baten.  

De indirecte effecten doen zich pas in tweede instantie voor, als een afgeleid 
effect van de directe effecten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werkgelegenheids- 
en productiviteitseffecten die optreden niet ten gevolge van de aanleg van de 
glasvezelinfrastructuur, maar als gevolg van de benutting ervan.  

Bij de indirecte effecten doen zich eerste en tweede orde effecten voor. De tweede 
orde effecten onderscheiden zich van de eerste orde effecten in die zin dat het 
bij tweede orde effecten om ‘effecten van effecten’ gaat: de langere termijn 
verschuivingen als gevolg van de directe en (eerste orde) indirecte effecten, zoals 
een gewijzigd economisch of vestigingsklimaat. Dergelijke effecten zijn doorgaans 

                                                           
7 Geïnspireerd door CPB & NEI (2000), p. 16, bewerking Dialogic. 
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merkbaar voor alle actoren in de samenleving, niet alleen voor degenen die gebruik 
maken van de betreffende dienst of het betreffende product.8  

Naast dit onderscheid tussen directe en indirecte effecten worden ook nog 
blijvende en eenmalig optredende effecten onderscheiden.  

De economische effectenmatrix biedt (in figuurlijke zin) een “optelsom” van het 
totaal aan optredende effecten, deels kwantificeerbaar, deels kwalitatief van aard. 
De verticale as van tabel 2.1 geeft aan in welke mate effecten bekend dan wel 
berekenbaar zijn. Directe effecten laten zich veelal redelijk goed berekenen, voor 
tweede orde effecten (die zich doorgaans eerst in tweede instantie manifesteren) 
gaat dit vaak in mindere mate op.  

In dit bestek verwijzen we naar de Larnier paradox: 

“We always tend to overestimate the short-term effects, and we always tend to 
underestimate the long-term effects of technology changes". The problem thus 
described is that all we can do today is extrapolate the future effects on the 
basis of the facts as we know them today. However, these facts are subject to 
change due precisely to this future development; the process is a dialectic one, 
rather than a linear one.”  

Deze paradox wijst op de neiging om korte termijn effecten te overschatten, terwijl 
lange termijn effecten juist vaak worden onderschat. Voor zover deze paradox op 
gaat, zou dit inhouden dat niet te veel waarde moet worden gehecht aan de directe 
effecten – hoe goed deze ook kwantificeerbaar zijn – en dat het de indirecte en 
vooral tweede orde effecten – hoe lastig ook in cijfers te vatten – zijn die er 
uiteindelijk werkelijk toe doen.  

De betekenis van deze paradox is wellicht dat een fixatie op kwantificeerbare 
effecten moet worden vermeden, en dat een integrale schatting van de 
totaaleffecten van een glasvezelnetwerk voor de regio Rotterdam Rijnmond tevens 
gebaseerd moet zijn op de kwalitatieve effecten. Bij de totaalinterpretatie van de 
effectenanalyse moet goed rekening gehouden worden met de impact van de 
langere termijn effecten. 

Voor de nadere uitleg van een aantal begrippen in de IEE matrix verwijzen we naar 
bijlage 1.  

 
 
2.2  ELEMENTEN VAN DE GEHANTEERDE AANPAK  
 
Met de hierboven geschetste effectentypologie in ons achterhoofd, hebben we bij 
onderhavig onderzoek de volgende methodische elementen gehanteerd (Figuur 
2.1).  

 

                                                           
8 Voor een illustratie van tweede-orde effecten leent een analogie zich het beste. Toen in de 19e eeuw 
spoorwegen werden aangelegd, hingen de directe effecten samen met de aanlegkosten en de 
exploitatiegelden. De indirecte effecten betroffen consequenties voor bijvoorbeeld transportkosten en 
arbeidkosten. Die gaven op hun beurt weer aanleiding tot de bedoelde tweede-orde indirecte effecten: 
verschuivingen van economische activiteit, opschaling van de bereikbare markt en veranderingen in het 
arbeidspotentieel (o.a. door woon-werk verkeer). 
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Figuur 2.1 Een overzicht van de gevolgde aanpak 
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In de eerste plaats is een verkenning uitgevoerd van de bestaande 
wetenschappelijke literatuur en publicaties op basis van empirisch 
onderzoek op het gebied van de implicaties van breedband. Gezien de focus van 
de beschikbare relevante literatuur is daarbij nadruk gelegd op bespreking van 
effecten op productiviteit en werkgelegenheid, en op kostenbesparingen van 
breedbandinitiatieven (hoofdstuk 3). Van de kernbronnen zijn fiches gemaakt die 
een korte samenvatting geven van de voor deze verkenning bruikbare uitkomsten. 
Bovendien wordt – voor zover dat opportuun is – een indicatie gegeven van de 
degelijkheid van de uitkomsten in deze bronnen (bijlage 4).  

In de tweede plaats is een internationale verkenning gedaan naar 
breedbandinitiatieven op (groot)stedelijk, regionaal dan wel staatsniveau. 
In hoofdstuk 4 worden korte beschrijvingen gegeven van breedbandinitiatieven en 
de ervaringen die zijn opgedaan in de aanleg en het gebruik van breedband, op 
basis van beschikbare informatiebronnen (doorgaans internet). De hoofdaandacht 
gaat uit naar de architectuur van netwerken, de verdeling van de 
diensteninfrastructuur, investeringsvolume en de stand van zaken. 

In de derde plaats is van vijf sectoren een case studie gemaakt, met bijzondere 
aandacht voor de (mogelijke) impact van breedband. De keuze van sectoren is 
gedaan in samenspraak en overleg met de opdrachtgever. Bij de keuze zijn de 
volgende criteria gehanteerd: 

o het economische belang van de sector voor de regio Rotterdam Rijnmond (in 
termen van het aantal organisaties dat in de regio actief is, en de verwachte 
impact van breedband op die organisaties);  
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o een redelijke mate van spreiding tussen sectoren met een relatief grote 
versus een minder grote verwachte impact van breedband; 

o spreiding tussen (overwegend) private en publieke sectoren;  
o de mate waarin de sectoren naar verwachting te maken krijgen met 

regionale netwerkeffecten (gekoppeld aan verwachte penetratiegraad), en 
o de beschikbaarheid van cijfers over de sectoren (bijvoorbeeld betreffende de 

impact van ICT op de sectoren, statistische gegevens, etc.). 
 
Op grond van deze criteria zijn de volgende sectoren aan een scan onderworpen: 

o detailhandel en reparatie (SBI-code 52; § 5.2); met ca 4.000 vestigingen 
in de stad Rotterdam is dit een relatief grote sector. Het gaat vaak om 
kleinere bedrijven of vestigingen zonder breedbandverbinding. Bij aanleg 
van een fijnmazig netwerk kunnen juist deze partijen profiteren van een 
veranderende B2C-markt.  

o Diensten voor het vervoer (SBI-code 63; § 5.3); een sector waarin 
Rotterdam door haar haven en door haar ligging relatief sterk is. Ook in 
statistisch opzicht zijn deze diensten voor het vervoer van bovengemiddeld 
belang. Het gaat om een breed scala van diensten zoals geavanceerde 
logistieke diensten, laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag, 
tussenpersonen in het vervoer, reisorganisaties en toerisme, expediteurs, 
cargadoors en bevrachters. 

o Software en automatisering (SBI-code 72; § 5.4); in deze dynamische 
sector kunnen nieuwe markten ontstaan en kan bij voortvarende aanleg van 
“glas” concurrentievoordeel worden behaald ten opzichte van andere regio’s. 
Dit kan invloed hebben op het vestigingsgedrag en de groei van bedrijven in 
deze sector. 

o Gezondheids- en welzijnszorg (SBI-code 85; § 5.5), waar grote indirecte 
voordelen zijn te realiseren, vooral indien ook buiten de stad 
breedbanddiensten beschikbaar komen (zie Bekkers et al., 2002, § 6.2.1), 
en  

o de elektronische overheid (SBI-code 75; § 5.6). Door de gemeentelijke 
overheid als toepassingsgebied mee te nemen, krijgen we zicht op verlaging 
van administratieve lasten bij bedrijven en op efficiencywinst binnen de 
overheid (door het intern functioneren van de overheid en de interactie 
tussen publieke instellingen te verbeteren), alsook op meer kwalitatieve 
effecten zoals grotere klanttevredenheid van burgers en meer transparantie 
in het functioneren van de overheid. 

 
Met deze vijf sectoren is een substantieel deel van de regionale economie van 
Rotterdam – Rijnmond afgedekt; de geselecteerde sectoren omvatten omstreeks 
51% van de regionale werkgelegenheid.  

In de vierde plaats is nagegaan wat de impact van breedband kan zijn voor een 
aantal inhoudelijke, sectoroverstijgende thema’s, te weten:  

o vestigingsklimaat (in relatie tot city marketing; zie § 6.1),  
o ketenlogistiek en logistieke concepten (zie § 6.2),  
o vastgoed (zie § 6.3), en  
o mobiliteit (zie § 6.4). 
 

De keuze van deze thema’s is gemaakt in overleg met de opdrachtgever. Van elk 
van deze thema’s wordt verwacht dat ze relatief ontvankelijk zijn voor 
sectoroverschrijdende breedbandtoepassingen en dat ze kunnen meewegen in de 
besluitvorming.  
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Zowel de sectorscans als de verkenning voor de sectoroverschrijdende thema’s zijn 
gebaseerd op een combinatie van bestudering van de literatuur en raadpleging van 
in totaal 27 deskundigen uit de gekozen sectoren en op de betreffende thema’s (zie 
bijlage 3 voor een overzicht van geraadpleegde deskundigen).  

Een vijfde element in de onderzoeksaanpak bestaat uit het verrichten van een 
tweetal modelexercities (gebruik makend van input-outputanalyse en het PRISMA 
model) om op basis van aannames zoals die volgden uit het onderzoek, een 
kwantitatieve schatting op macroniveau te maken van de effecten van de aanleg 
van glasvezelinfrastructuur in de regio Rotterdam - Rijnmond (hoofdstuk 7). 
Daarbij gaat het onder meer om effecten in termen van het economisch belang 
(omzetgroei bedrijfsleven, toegevoegde waarde, inkomen), werkgelegenheid, 
investeringskosten en de doorwerking daarvan in de regionale economie. 

Zoals Figuur 2.1 aangeeft, hangen deze elementen van de onderzoeksaanpak 
onderling samen. Schattingen van parameters in de modelexercities zijn mede 
gebaseerd op de kwantitatieve uitkomsten van de literatuurstudie, de interviews 
met deskundigen en de sectorgerichte en thematische scans. Daarnaast leveren 
deze  elementen uit de onderzoeksaanpak ook toe aan de inschatting van de niet 
prijsbare effecten van glasvezelaanleg, en daarmee aan de algemene conclusies 
van de verkenning. In het afsluitende hoofdstuk zijn zowel de algemene conclusies 
die per hoofdstuk zijn getrokken als de vertaling daarvan naar de Rotterdamse 
situatie gebundeld.  
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3.  Resultaten literatuurverkenning  

In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een verkenning van de 
beschikbare wetenschappelijke literatuur en publicaties op basis van empirisch 
onderzoek op het gebied van de implicaties van breedband. Deze verkenning 
bestrijkt een breed gebied dat zich uitstrekt van publicaties over de economische 
effecten van investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT), 
internettoepassingen en van breedband.  

Daarbij beschouwen we de ontwikkeling van ICT toepassingen als kader voor 
internettoepassingen, een van de belangrijkste componenten (zo niet dé 
belangrijkste) van de ontwikkelingen op het gebied van ICT. Gezien de 
voortdurende snelle groei van internet is daar alle reden toe. Gemeten naar het 
totaal aantal gebruikers blijft internet zich spectaculair ontwikkelen, ook na de 
dotcom-hype: eind 2002 stond de internetpenetratie in Nederland op een 
internationaal gezien bijzonder hoog niveau van maar liefst 73% (Nielsen 
Netratings). Ook de vraag naar bandbreedte blijft hard groeien: het feitelijk 
dataverkeer (op de Amsterdam Internet Exchange) verdubbelt zich jaarlijks (Figuur 
3.1).9

Figuur 3.1 Ontwikkeling van dataverkeer via de Amsterdam Internet Exchange, 
januari 2001 – april 2003. 
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Gezien de focus van onderhavige studie op de economische en maatschappelijke 
impact van glasvezelnetwerken besteden we specifieke aandacht aan literatuur die 
ingaat op de betekenis van “breedbandtoepassingen”. Tabel 3.1 geeft een overzicht 
van de bestudeerde bronnen. Bijlage 2 geeft een volledige bronverwijzing. De 
kernbronnen zijn op fiches samengevat. Deze staan in bijlage 4. 

                                                           
9 De Expertgroep Breedband stelt hierover: “Toename van het verkeer zit vooral in intensiteit van 
gebruik, meer dan in toename van het aantal gebruikers. Breedband speelt daarin een duidelijke rol: 
door uitwisseling van steeds grotere bestanden en door intensivering van onderlinge communicatie, 
wordt de groei in het dataverkeer verder versterkt”. De expertgroep gaat er dan ook van uit dat “het 
gemiddelde dataverkeer per gebruiker de komende jaren excessief zal blijven toenemen.” 

 19



We hebben de meest relevante literatuur gegroepeerd rond de effecten op de 
productiviteit (3.1) en op de werkgelegenheidsontwikkeling (3.2). Daarnaast komen 
ook andersoortige effecten aan de orde, in het bijzonder kostenbesparingen (3.3). 

Tabel 3.1 Overzicht van bestudeerde literatuur 
Bestudeerde bronnen  

Affuso et al. (2002) 
Ark, B. van (2001, 2003) 
Beard et al., 2001)  
Borenstein et al. (2001) 
Brookes et al. (2000) 
CBS (2003) 
Colecchia et al. (2001)  
CPB (2003) 
Crandall c.s. (2001) 
Jorgensen (2001) 
Kim (2001) 
Litan & Rivlin (2001) 
 

McAfee (2001) 
New York City Council (2003) 
Oliner et al. (2000) 
Pociask c.s. (2002) 
Rand Europe (2002)  
State University of New York (1995) 
US Bureau of Labor Statistics (n.d.) 
US Department of Commerce (2000) 
Varian et al. (2002) 
Virginia Tech (2003) 
Yankee Group (2001) 
 

 
Steeds wordt achtereenvolgens ingegaan op de impact van ICT, van internet en van 
breedband. Bedacht moet worden dat niet alle beschikbare bronnen een expliciet 
onderscheid maken tussen “breedband” en “glasvezel”. Waar bronnen hieronder 
duidelijk verwijzen naar de impact van “glas” wordt dat expliciet vermeld. De 
nadruk ligt steeds op de economische effecten van breedbandtechnologie en -
toepassingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies evenals de 
vertaling daarvan naar de Rotterdamse situatie (3.4). 

 
3.1  PRODUCTIVITEITSEFFECTEN 
 
ICT en productiviteitsimpact 
 
Hoewel uitgebreid onderzoek is gedaan naar de productiviteitseffecten van 
investeringen in technologie, in ICT en meer specifiek in internet en breedband, is 
er weinig overeenstemming over de werkelijke impact van dit soort investeringen. 
Na een periode waarin statistische data een indicatie leken te geven van stabiel 
hogere, inflatieloze groei, als gevolg van een duurzaam productiviteitseffect van 
ICT, is rond de eeuwwisseling een periode van economische stagnatie en zelfs 
terugval ingezet. Deze verandering heeft wellicht bijgedragen aan de nu heersende 
onzekerheid over de duurzaamheid en de werkelijke hoogte van de 
productiviteitsgroei die met ICT samenhangt. Meting van productiviteitsgroei is en 
blijft onderwerp van controverse, laat staan het herleiden van die groei op 
onderliggende factoren.  

Niettemin lijkt er wel een communis opinio te bestaan over de positieve invloed van 
ICT-investeringen op productiviteit en economische groei. Affuso et al. (2002) 
ontleden de relatie tussen investeringen in ICT enerzijds en productiviteit en groei 
anderzijds in de volgende factoren: 

o In de eerste plaats maakt de productie van ICT goederen die worden 
aangeschaft als onderdeel van eindproducten (en –diensten) deel uit van het 
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bruto nationaal product (BNP). Relatief snelle groei van ICT productie reflecteert 
zich in navenante BNP groei. 

o In de tweede plaats levert ICT een substantiële bijdrage aan productiviteits- en 
economische groei door een hogere groei van de arbeidsproductiviteit mogelijk 
te maken. 

o In de derde plaats leiden investeringen in ICT (kapitaalintensivering) tot lagere 
transactiekosten (denk aan innovatieve praktijken zoals JIT productie en e-
commerce). 

 
Empirisch onderzoek (zie o.a. Colecchia et al., 2001 en Van Ark (2001) naar de 
productiviteitsontwikkeling in een negental OECD landen geeft aan dat ICT in de 
afgelopen twee decennia een bijdrage aan de economische groei heeft geleverd ter 
grootte van 0,2 tot 0,5% per jaar. In de tweede helft van het afgelopen decennium 
is deze bijdrage toegenomen van 0,3 tot 0,9%. De krachtigste toename in de ICT 
bijdrage aan economische groei heeft zich in die periode voorgedaan in de VS, met 
Australië, Finland en Canada als goede volgers. De – niet onaanzienlijke verschillen 
tussen landen – zijn vooral te herleiden op de mate waarin ICT toepassingen 
adequaat worden ingebed, een belangrijke voorwaarde voor de benutting van dit 
productiviteitseffect.  

Het Digital Economy onderzoek van het US Department of Commerce (2000) 
herleidt minstens de helft van de Amerikaanse productiviteitsgroei sinds 1995 
(2,48% in de periode 1996-2000, tegenover 1,52% in 1991-95) en een afname van 
0,5% in de inflatievoet, op investeringen in en toepassing van 
informatietechnologie. Jorgensen (2001) schat de bijdrage van investeringen in ICT 
aan de BNP groei in de VS op omstreeks 22%. Investeringen in ICT nemen naar 
schatting 40% van de totale factorproductiviteitsgroei en 68% van de 
groeiversnelling in de arbeidsproductiviteit voor hun rekening (Oliner et al., 2000). 
Al deze bronnen komen dus tot een positieve invloed van ICT-investeringen op de 
productiviteitsontwikkeling; ze verschillen in de inschatting van de mate van deze 
invloed. 

Recent onderzoek naar productiviteitsgroei in dienstensectoren nuanceert het 
traditionele beeld dat de productiviteitsgroei in dienstensectoren mager afsteekt bij 
industriële sectoren. Vooral in die segmenten van de dienstensector die supplier-
dominated zijn (denk bijv. aan telecommunicatie, productie van ICT goederen) 
groeit de arbeidsproductiviteit in de periode 1995-2001 substantieel sneller (NL: 
3,6%) dan de dienstensegmenten met client-led (vraaggestuurde) innovatie (NL: 
1,0%) of een innovatie in diensten patroon (NL: 0,0%; toepassing van ICT in 
diensten; Van Ark et al., 2003).10 Omdat dit onderzoek grotendeels betrekking 
heeft op de periode waarin sprake was van explosieve groei in ICT-investeringen, 
dienen de uitkomsten met gepaste voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 
Sindsdien zijn de ICT-investeringen sterk teruggevallen en heeft de Nederlandse 
ICT sector een flinke stap terug moeten doen (tabel 3.2). 

                                                           
10 Onderscheid wordt gemaakt tussen supplier dominated innovatie (1), innovation in services (2), client 
led innovatie (3) en innovation through services (4). Deze innovatiepatronen doen zich relatief vaak voor 
in de volgende segmenten van de dienstensector: (1): o.a. detailhandel, post & telecommunicatie; (2): 
transport, financiële diensten, gezondheidszorg, onderwijs, overheid; (3): groothandel, horeca, 
financiële tussenpersonen, minder kennisintensieve zakelijke diensten, en (4): R&D, ICT dienstverlening, 
kennisintensieve zakelijke diensten (zie Van Ark et al., 2003). 
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Tabel 3.2.  Enige kerncijfers van de Nederlandse ICT sector, 2000-2004. 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Groei Nederlands BBP 3,3% 1,3% 0,3% 0,75% 1,75% 
Personeel (in 1.000 arbeidsjaren) 321,3 335 323,5 316 316 
Arbeidsproductiviteit 9,0% -0,2% 1,4% 3,0% 3,75% 
Bron: CPB, 2003  
**: de cijfers voor 2003 en 2004 zijn schattingen. 
 
Het lijkt daarom nog te vroeg om ‘duurzame’ conclusies te trekken over de 
productiviteitsimpact en het groei inducerende effect van ICT.  

 
Internet en productiviteitsimpact 
 
Ook naar de impact van internet op de productiviteitsontwikkeling is weliswaar veel 
onderzoek gedaan. Evenals het geval is bij de impact van ICT, is men het er slechts 
over eens dat de impact positief is, echter niet over de mate waarin dat het geval 
is. In theoretische zin worden de volgende positieve effecten van internet op de 
productiviteitsontwikkeling genoemd (Affuso et al., 2002; Varian et al., 2002): 

o Lagere transactiekosten  
o Meer concurrentie ten gevolge van grotere prijstransparantie 
o Grotere keuzevrijheid en meer gemak (lagere zoekkosten) voor eindgebruikers 

(consumenten) 
o Beter en meer efficiënt management van besturingsprocessen 
o Efficiëntere productie en levering van goederen en diensten door lagere 

voorraadkosten, meer geoliede samenwerking tussen partijen betrokken bij de 
productie 

o Meer gestroomlijnde, snellere, goedkopere en meer flexibele communicatie, 
tussen partijen in de productie en met afnemers, wat op zijn beurt leidt tot 
minder fouten 

o Grotere druk bij concurrenten om het kostenbesparend potentieel van internet 
te benutten. 

 
Voor zover de geraadpleegde bronnen aandacht besteden aan de relatie tussen 
investeringen in internet en productiviteitsontwikkeling, resulteert een 
gefragmenteerd en op casuïstiek gebaseerd beeld; een structurele analyse 
ontbreekt vooralsnog. In hun Net Impact Study ramen Varian c.s. (2002) de 
potentiële bijdrage van internet-based solutions (IBS11) op de productiviteitsgroei 
op 2,5% per jaar. De netto impact van de gerealiseerde cumulatieve 
kostenbesparing in de VS komt neer op naar schatting 0,43% van de toekomstige 
productiviteitsgroei (ter indicatie van het volume-effect: elke 0,1% extra 
productiviteitsgroei betekent een bijdrage van meer dan $50 miljard aan het 
federale begrotingsoverschot in 10 jaar tijd). Met enige slagen om de arm schatten 
Varian c.s. het potentiële effect van toepassing van internet op een extra 
productiviteitsgroei van ten minste 0,5% per jaar.  

Meer conservatieve schattingen van Goldman Sachs en het Brookings Institute 
komen tot een bijdrage van circa 2,5% over een periode van 10 jaar (Brookes et 
al., 2000) respectievelijk een jaarlijkse productiviteitsgroei van tussen de 0,25% en 

                                                           
11 Dit zijn initiatieven die internet combineren met netwerken, software en computing hardware 
technologies om bestaande bedrijfsprocessen te versterken / verbeteren en nieuwe business 
opportunities te creëren. 
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0,5%. Een belangrijke factor daarin is de snelheid en voortvarendheid waarmee 
organisaties voldoende breed experimenteren met internettechnologieën om hun 
onderliggende bedrijfsprocessen (fundamenteel) te veranderen (Litan et al., 2001; 
zie ook 3.1.2).  

 
Breedband en productiviteitsimpact 
 
Nog meer gefragmenteerd dan bij de internettoepassingen is het beeld bij 
“breedband”. In feite laat het ontwikkelingsstadium nog amper een verantwoorde 
schatting van het productiviteitseffect van breedbandtoepassingen op macroniveau 
toe; wij hebben geen gekwantificeerde schattingen aangetroffen.  

De literatuur op dit gebied volstaat vooralsnog met het aangeven van factoren en 
trends die de productiviteitsimpact van breedband kunnen beïnvloeden. Zo wordt 
onder andere gewezen op het ontstaan van nieuwe markten dan wel de uitbreiding 
van bestaande markten, en op nieuwe – efficiëntere, meer flexibele – 
organisatievormen voor bedrijven. Rand Europe (2002) geeft aan dat breedband 
bijvoorbeeld de definitieve, meer systematische doorbraak van telewerken zou 
kunnen betekenen. Verder zou breedband ook door de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde kunnen bijdragen aan 
productiviteits- en economische groei. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om 
nieuwe manieren om te communiceren, betere en meer eenvoudige verspreiding 
dan wel toegankelijkheid van publieke informatie door glasvezelnetwerken.  

Ook naar de impact van internet op de productiviteitsontwikkeling is weliswaar veel 
onderzoek gedaan, maar evenals het geval is bij de impact van ICT is men het er 
slechts over eens dat de impact positief is, echter niet over de mate waarin dat het 
geval is. 

 
De mogelijke productiviteitsimpact voor de regio Rotterdam 
 
Voor zover het onderzoek waarnaar wordt verwezen, zich laat projecteren op de 
Rotterdamse context, kan worden verwacht dat ICT investeringen een positief 
effect uitoefenen op de ontwikkeling van de regionale productiviteit. De meest 
relevante bronnen (Varian, Brookes) schatten deze impact op 0,25% en 0,5% extra 
productiviteitsgroei per jaar. Dit zou (ook) voor de regio Rotterdam een zeer 
substantiële impact betekenen.  

Echter, twee kanttekeningen passen bij deze projectie. In de eerste plaats is 
onduidelijk in hoeverre genoemde onderzoeksresultaten zich een-op-een laten 
projecteren op de situatie in Rotterdam. In de tweede plaats is vooralsnog 
onduidelijk in hoeverre de gevonden productiviteitsimpact het resultaat is van een 
historisch gezien unieke periode van uitzonderlijk grote ICT investeringen. Het 
productiviteitseffect zou daarom kunnen zijn overschat. En in de derde plaats hangt 
de benutting van het potentiële productiviteitseffect onder andere af van de 
kwaliteit van de organisatorische inbedding van ICT. Ten slotte is ook onduidelijk in 
hoeverre de gemeten productiviteitsimpact van ICT ook van toepassing is op de 
toepassing van breedband.  
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3.2  WERKGELEGENHEIDSEFFECTEN  
 
De impact van ICT, internet en breedband op de werkgelegenheidsontwikkeling is 
een invalshoek die beleidsmatig gezien – ook in Rotterdam – op grote interesse kan 
rekenen. Betrouwbare schattingen op basis van empirisch onderzoek van dit effect 
zijn echter beperkt beschikbaar, zeker waar het om de effecten van de aanleg van 
breedbandnetwerken gaat. In feite zijn we slechts twee bronnen tegengekomen die 
hierover relevante uitspraken doen. Een studie van Telenomic Research gaat na wat 
de economische baten zijn van de uitrol van een US-wide breedbandnetwerk en het 
aantal banen dat deze investering naar verwachting zal opleveren. Door 
kengetallen en parameters uit andere studies te projecteren op de breedbandcase, 
komen Pociask c.s. (2002) tot een aantal interessante bevindingen (over de 
ontwikkeling van werkgelegenheid, kostenbesparingen en economische baten). De 
voornaamste daarvan geven we hieronder in samenhang weer. 

In analytische zin is werkgelegenheidsgroei een afgeleid effect van de 
productiviteitsgroei en de economische groei. Empirische studies (zie onder andere 
CPB, 2000; CBS, 2002, 2003) laten zien dat ICT-investeringen de economie 
effectief kunnen stimuleren. Investeringen in geavanceerde ICT apparatuur en 
netwerken blijken een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan economische 
revitalisering door een platform te bieden voor de creatie van bandbreedte 
consumerende communicatiediensten, toepassingen, software, entertainment en 
content. Voor zover dergelijke studies ook een schatting doen van de 
werkgelegenheidseffecten die daarmee samenhangen, wordt veelal een analytisch 
onderscheid gemaakt tussen:  

o Directe werkgelegenheidseffecten die samenhangen met de productie van 
infrastructuurcomponenten en apparatuur; 

o Directe werkgelegenheidseffecten als gevolg van de uitrol en het (relatief 
arbeidsintensieve) onderhoud van netwerken, faciliteiten en apparatuur bij 
klanten / afnemers, en 

o Indirecte werkgelegenheidseffecten als gevolg van de ontwikkeling van 
netwerkdiensten en –toepassingen. Het gaat hier om het zgn. multiplier of spill-
over effect, ofwel het aantal banen dat indirect ontstaat via elke baan die 
voortvloeit uit de infrastructuuraanleg; denk bijv. aan banen in transport, 
makelaardij, verzekeringen en juridisch advies. 

 
ICT en werkgelegenheidseffecten 
 
In de periode 1994-98 groeide het aantal banen in de Amerikaanse 
informatietechnologiesector als geheel met 30%, dat wil zeggen een toename van 
1,2 miljoen banen (US Department of Commerce, 2000). De vijf snelst groeiende 
beroepen zijn alle in de IT sector12; deze IT banen betalen gemiddeld 85% beter 
dan andere banen in de private sector (US Bureau of Labor Statistics, n.d.).  

                                                           
12 De IT sector verwijst naar die bedrijven die zich met informatietechnologie bezighouden. Ten opzichte 
van de ICT sector onderscheidt de IT sector zich in die zin dat die bedrijvigheid die tot de 
communicatiesector (denk aan uitgeverijen, reclamebureaus, film, video, radio, TV, pers- en 
nieuwsbureaus) wordt gerekend niet wordt meegerekend.  
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Naar alle waarschijnlijkheid betekent de implosie van de ‘internet economie’ en de 
daarmee gepaard gaande terugval in de IT sector dat het hier geschetste beeld 
sindsdien aanzienlijk is veranderd. Gegevens die betrekking hebben op de 
afgelopen periode moeten daarom met enige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Vooral de periode 1995-2000 heeft ontwikkelingspatronen laten 
zien die wellicht als niet maatgevend kunnen worden beschouwd voor de langere 
termijn ontwikkeling.  

 
De werkgelegenheidsontwikkeling in relatie tot internet en breedband 
 
Relevante literatuur waarin wordt gerapporteerd over empirisch onderzoek naar de 
relatie tussen internettoepassingen hebben we niet aangetroffen, wel enige 
bronnen die ingaan op de werkgelegenheidsimpact van “breedband”. Op basis van 
een kwantitatieve projectie voor de staat Virginia, zien onderzoekers van Virginia 
Polytechnic Institute en Virginia State University circa 1,2 miljoen nieuwe 
(permanente) banen ontstaan in de VS als geheel (Virginia Tech, 2003) alleen al 
voor de bouw en het gebruik van een hoogwaardig next-generation 
communicatienetwerk (dit komt grotendeels overeen met een breedbandnetwerk). 
Uitgesplitst naar directe en indirecte werkgelegenheidseffecten zien Pociask c.s. 
(2002) door de bouw en het gebruik van een robuust, nationaal (VS) 
breedbandnetwerk de volgende effecten optreden (volgens hun middenscenario): 

o 71.700 banen in de productie van netwerken en apparatuur  
o 166.000 banen in de telecommunicatiesector 
o 974.000 indirecte banen (spill-over effect).  
 
Hogere multipliereffecten resulteren in 1,8 miljoen banen; lagere multipliereffecten 
leveren 600.000 banen op. Op grond hiervan worden de lange termijn effecten (10 
jaar) van een breedbandnetwerk geschat op 500.000 extra banen en een groei van 
de economische productie met $440 miljard (zie tekstkader voor de onderbouwing 
van deze schatting). Dit zou overeenkomen met 0,35% van de totale 
beroepsbevolking13 respectievelijk 4,2% van de het totale productievolume14 van 
de Verenigde Staten. 

 
Werkgelegenheidseffecten van robuust US-wide breedbandnetwerk 
(Pociask) 
 
o Kostenbesparing door universele uitrol van high-speed services (VS) belopen 

$233 miljard, excl. –substantiële– besparingen op voorraden (Yankee Group, 
2001).  

 
o Investeringen in nationwide breedbandnetwerk worden geschat op $416 miljard 

(1995; State University of New York, 1995), $300 miljard (2001; Beard et al., 
2001) respectievelijk $270 miljard ofwel $ 1.500 per lijn (2001; Kim, 2001; 
neerwaartse trend). 

 

                                                           
13 In 2001 bedroeg de beroepsbevolking in de Verenigde Staten (met inbegrip van werkloosheid) 141,8 
miljoen personen (bron: World Factbook). 
14 In 2002 bedroeg het bruto nationaal product van de Verenigde Staten naar schatting $ 10,4 biljard 
(bron: World Factbook). 
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o Afschrijvingstermijn variërend van 3 jaar voor apparatuur op gebruikerslocatie 
tot 15 jaar voor kabelnet; gewogen afschrijvingstermijn geschat op 7,7 jaar. 
Gemiddelde jaarlijkse investering (op basis van totale investering van $270 
miljard en afschrijving in 7,7 jaar) is $35,2 miljard. 

 
o Uitgaande van jaarlijkse investering van $35,2 miljard en 28% aandeel van 

gekapitaliseerde arbeid investering in een vergelijkbare aanleg van een 
telefoonnet (“plant”), is jaarlijks $9,7 miljard extra nodig voor de aanleg van 
een breedbandnetwerk. Gemiddeld jaarloon in telecommunicatie-industrie circa 
$60.000. Resulteren 166.000 banen ($9,7 miljard / 60.000). 

 
o Volgens analoge redenering wordt ook het aantal nieuwe banen in de productie 

geschat (gebaseerd op volume aan investeringen in materiële kosten van 
apparatuur en netwerk, en de “ratio of value of shipments to employees for the 
computer and communications equipment manufacturing industries) en in de 
indirecte sfeer: op basis van multiplier werkgelegenheidseffect (de verhouding 
tussen het aantal indirecte banen, dat wordt gecreëerd op elke directe baan in 
de aanleg van het netwerk).  
 

 
Projectie van deze resultaten op de Rotterdamse situatie brengt ons tot de 
conclusie dat invoering van breedband in eerste instantie zal leiden tot een 
aanzienlijke hoeveelheid nieuwe banen.  

Daarbij passen twee kanttekeningen. In de eerste plaats gaat het grotendeels om 
banen die rechtstreeks voortvloeien uit investeringen in de aanleg van ICT of 
glasvezel. Voorbijgegaan wordt aan de tweede orde effecten van 
kostenbesparingen op productiviteit en werkgelegenheid (zowel de instandhouding 
van bestaande banen als nieuwe banen). Deze effecten zijn in eerste instantie 
negatief (verbetering in de arbeidsproductiviteit leidt eerst tot verlies van 
werkgelegenheid) en, mogelijk, in tweede instantie positief (ten gevolge van 
omzetverhoging en nieuwe economische activiteiten).  

Een tweede kanttekening past bij de schattingen van benodigde investeringen. 
Bedragen tot $400 miljard worden genoemd, maar ook lagere schattingen van 
$270 miljard. Gezien het positieve werkgelegenheidseffect van 
investeringsimpulsen leidt overschatting van benodigde investeringen ook tot 
overschatting van het werkgelegenheidseffect.  

Hoewel de schaarse enigermate betrouwbare schattingen op basis van empirisch 
onderzoek wijzen op een substantieel werkgelegenheidseffect van de aanleg van 
breedbandnetwerken, kunnen de exclusieve focus op eerste orde effecten en de 
geschatte hoogte van benodigde investeringen duiden op een zekere overschatting. 

 
De mogelijke werkgelegenheidsimpact voor de regio Rotterdam  
 
Wat betekenen bovenstaande uitkomsten voor de mogelijke Rotterdamse 
werkgelegenheidsimpact? De gegevens van het Amerikaanse Department of 
Commerce laten een positief verband zien tussen ICT investeringen en 
werkgelegenheid in de informatietechnologiesector. Vermoedelijk betekent dit dat 
aanleg van een Rotterdams glasvezelnetwerk een positief effect heeft op de 
werkgelegenheid in de IT sector. Voor zover de parallel met de VS opgaat, zou het 
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ook om relatief goede betaalde banen gaan. Maar voorzichtigheid is geboden: de 
implosie van de ‘interneteconomie’ en de daarmee gepaard gaande terugval in de 
IT sector kan betekenen dat de ontwikkeling in de periode 1995-2000 wellicht niet 
maatgevend is voor de langere termijn ontwikkeling. 

Indien en voor zover de schattingen van het Virginia Tech onderzoek (2003) op de 
Rotterdamse situatie kunnen worden geprojecteerd, zou de impact van een 
glasvezelnetwerk voor de regio Rotterdam Rijnmond in de grootteorde van 1.820 
extra banen)15 liggen.  

 
3.3  OVERIGE EFFECTEN 
 
Naast de effecten op productiviteit (economische groei) en werkgelegenheid doen 
een aantal studies ook uitspraken over andersoortige effecten. De voornaamste 
hiervan zijn kostenbesparingseffecten en “economische baten”. Soms zijn deze 
effecten impliciet herleidbaar op productiviteits- of economische groei-effecten. We 
bespreken hierna kort de meest relevante studies. 

 
3.3.1 Kostenbesparingen 

Een belangrijke – en praktisch ook relatief eenvoudig te schatten – indicator van de 
voordelen die kunnen worden behaald bij het investeren in (al dan niet 
breedbandige) netwerken, is de te realiseren besparing in de telecommunicatie- en 
gerelateerde kosten.  

 
Internet en kostenbesparing 
 
Een case studie van Cisco, de toonaangevende producent van routers en 
internetapparatuur, wijst op een (feitelijk gerealiseerde) kostenbesparing ter 
grootte van 5,3% van de totale omzet, als gevolg van de inzet van internet in de 
interne en externe bedrijfsvoering, een en ander gerealiseerd in de periode 1994-
99 (McAfee, 2001).  

Litan & Rivlin (2001) geven voor verschillende sectoren van de Amerikaanse 
economie schattingen van het kostenbesparingspotentieel dat samenhangt met 
benutting van internet (tabel 3.3). 

Deze schattingen geven aan dat het kostenbesparingspotentieel voor omstreeks 
70% van de Amerikaanse economie in de grootteorde ligt van US$ 125 à 
251miljard. Dit komt overeen met circa 1,2% à 2,5% van het Amerikaanse BNP. 
Kostenbesparingen van deze omvang zouden overigens corresponderen met een 
productiviteitseffect van 0,25% à 0,5% (vgl. 3.1). 

                                                           
15 Te weten 0,35% van de beroepsbevolking in de regio Rotterdam (ca 519.852 op 1 januari 2002; bron 
Bedrijfsregister Zuid-Holland). 
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Tabel 3.3. Potentiële, internet gerelateerde kostenbesparingen in sectoren van de 
Amerikaanse economie, over een periode van 5 jaar, in US$ miljard.  

Sectoren van de Amerikaanse 
economie 

Jaarlijkse kostenbesparingen in 5 jaar tijd 
(US$ miljard; 2000) 

Financiële dienstverlening 19 
Gezondheidszorg 41 
Industriële productie 50 à 100 
Overheid Ten minste 12 
Wegtransport 3 à 79 
Totaal 125 à 251 

 
Varian c.s. (2002) komen in hun Net Impact Study tot een schatting van US$155,2 
miljard aan kostenbesparingen door Amerikaanse organisaties die Internet Business 
Solutions gebruiken (voor Frankrijk, Duitsland en Engeland: €88 miljard). Het 
merendeel daarvan is gerealiseerd sinds 1998. Geschat wordt dat deze organisaties 
in de periode tot 2002 voor US$444 miljard aan extra omzet hebben gerealiseerd 
(voor Frankrijk, Duitsland en Engeland: €230 miljard).  

 
Breedband en kostenbesparing 
 
Uit het schaarse beschikbare onderzoek blijkt dat experimenten met breedband, 
dan wel voornemens daartoe, in de Verenigde Staten een interessant inzicht bieden 
in de mogelijkheden tot kostenreductie van telecommunicatie. Zo heeft de City 
Council van New York op basis van een inventariserend en vergelijkend onderzoek 
naar breedbandinitiatieven in de VS geschat hoe groot de besparingen op 
telecommunicatiekosten van gemeentelijke diensten kunnen zijn indien wordt 
overgegaan op “converged networking”. Onder deze combinatie van “glas” en 
“wireless” wordt enerzijds voor de gebundelde telecommunicatiebehoefte van 
gemeentelijke diensten gebruik gemaakt van de breedband backbone en anderzijds 
van draadloze zichtverbindingen naar verschillende points of presence van waaruit 
clusters van gemeentelijke diensten kunnen worden voorzien van draadloze 
breedbandverbindingen. In de huidige setting is NY City met meer dan US$130 
miljoen aan jaarlijkse bestedingen de grootste stedelijke consument van 
telecommunicatiegoederen en diensten in de VS. Circa 70% hiervan ($96 miljoen) 
verloopt via de gevestigde operator Verizon (die een marktaandeel van circa 75% 
heeft). Een belangrijk deel hiervan (US$91 miljoen [2002]) komt voor rekening van 
het stedelijke Department of ITT (DoITT). 

De voordelen van een dergelijk fiber / wireless MAN (metropolitan area network) 
bestaan uit de volgende besparingen:  

o Het voorkomen van kosten van meervoudige, gescheiden redundante circuits 
voor voice, data en internet; 

o Door (veel) grotere bandbreedte kunnen de local loop tarieven (voor voice en 
data diensten) van de Incumbent Local Exchange Carrier (Verizon) worden 
omzeild.  

o Afhankelijk van het gekozen eigendomsmodel zorgt een fiber / wireless MAN 
voor stabilisatie van bandbreedtekosten bij exponentiële groei van 
bandbreedtevraag (vooral door aanleg van nieuwe lijnen overbodig te maken). 

o Reductie van upgrading en onderhoudskosten van de standaardapparatuur en 
telefoonsystemen. 
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Vergelijkbare initiatieven elders in de VS geven een indicatie van het 
kostenbesparingspotentieel: 

o Houston voert nog in de loop van 2003 internettelefonie Voice over IP (VoIP’ 
over glasvezel in voor alle gemeentelijke diensten; de investeringen in VoIP 
apparatuur worden naar verwachting binnen een jaar terugverdiend; de 
jaarlijkse besparingen daarna belopen circa $4,2 miljoen. Op basis hiervan 
schat het Select Committee het kostenbesparingspotentieel van VoIP in alle 
gemeentelijke diensten van New York op bijna $11 miljoen. 

o De staat Pennsylvania besteedt jaarlijks circa $90 miljoen aan 
telecommunicatie. Het Keystone Communications project beoogt omzetting van 
o.a. 65.000 telefoonlijnen van de staat naar circa 5.000 mijl glasvezellijnen voor 
voice, video en datadiensten, via een Competitive Local Exchange Carrier 
(privatisering). De besparingen worden geschat op $100 à $145 miljoen in de 
eerste 5 jaar (zie ook 4.6).  

o NYSERNet (het New York State Educational Research Network) schat de kosten 
van een breedbandnetwerk over een periode van 20 jaar op circa $20 miljoen 
(incl. $6 miljoen aan initiële kapitaalinvesteringen). Al na 15 maanden begint de 
gemiddelde deelnemende organisatie kosten te besparen. 

o De Telecommunications Infrastructure Fund Board van de staat Texas (2003) 
met jaarlijkse telecommunicatiebestedingen van circa $10 miljoen, die jaarlijks 
met 10% groeien) schat de totale telecommunicatiekosten over de komende 10 
jaar op $830 miljoen, onder traditionele condities. Bij toepassing van “dark 
fiber”16 zou dit neerkomen op minder dan $300 miljoen in 10 jaar tijd, een 
kostenreductie van gemiddeld 64%.  

o De Greater Austin Area Telecommunications Network (GAATN) verwacht de 
komende 10 jaar $1,2 miljoen te betalen voor een gemeentelijk glasnetwerk (in 
eigen beheer), tegenover $1,3 miljoen aan fiber lease kosten in twee jaar.  

 
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd (zoals de New York City Council ook 
doet) dat er nog veel onduidelijk is over de precieze omvang van de mogelijke 
kostenbesparingen. Dit is onder andere afhankelijk van te maken keuzes 
betreffende eigendom en beheer. Niettemin laten de ervaringen met gemeentelijke 
breedbandinitiatieven elders weinig ruimte voor twijfel over de economische 
haalbaarheid ervan.  

 
Het kostenbesparingspotentieel van een Rotterdams glasvezelnetwerk 
 
De betekenis van het aangedragen, grotendeels op casuïstiek gebaseerde 
materiaal, voor de mogelijke kostenbesparingseffecten van een Rotterdams 
glasvezelnetwerk is lastig in te schatten. De bandbreedte van geschatte 
besparingseffecten is vrij groot. Bovendien laten de experimenten (of voornemens 
daartoe) aanzienlijke verschillen zien in de wijze van toepassing. Ongetwijfeld 
hebben deze verschillen hun weerslag op het kostenbesparingspotentieel.  

Niettemin laten de cases wel een duidelijke conclusie toe: het precieze potentieel 
voor kostenbesparing mag dan onduidelijk zijn, duidelijk is wel dat het potentieel 
substantieel is. De besparingsrange zoals gevonden in de literatuur ligt tussen de 
1,2% à 2,5% van het Amerikaanse BNP (het gaat hier om grootschalige toepassing 
van internet in de VS als geheel), via (de feitelijk gerealiseerde) 5,3% van de 
                                                           
16 Conform IRU (Indefeasible Right to Use) contracten (onvervreemdbare, onopzegbare overeenkomst). 
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omzet (van Cisco), tot 64% (bij dark fiber toepassing in Texas). Indien bij de 
telecommunicatiekosten wordt uitgegaan van een besparingspotentieel van 
omstreeks 25 à 30%, zou dit voor de regio Rotterdam Rijnmond al een zeer 
substantiële impact betekenen. Voor zover de verhoudingen tussen uitgaven aan 
telecommunicatie en economische output voor Nederland en Rotterdam 
vergelijkbaar zijn, zou een besparing van 30% op de uitgaven aan 
telecommunicatie als gevolg van de beschikbaarheid van glasvezelnetwerken – 
theoretisch – een bedrag vertegenwoordigen van omstreeks 1% van het regionaal 
economisch product.17  

 
3.3.2 Economische baten 

In algemene zin is er nog weinig bekend over de mate waarin nieuwe ICT 
infrastructuur bijdraagt aan economische groei. In veel onderzoek wordt zonder 
meer uitgegaan van een positieve relatie tussen aanleg van (ICT dan wel fysieke) 
infrastructuur en economische groei, maar veel bewijs waarin deze relatie 
empirisch wordt onderbouwd is er niet.  

Het CBS (2003) onderscheidt de volgende analytische voordelen van elektronische 
netwerken:  

o extreem lage marginale kosten van informatieproductie en -verspreiding;  
o mogelijkheid van eenzijdige interactie (tijd en plaats minder beperkend in 

communicatie);  
o grotere mogelijkheden tot informatieverwerking (bijv. efficiënt zoeken).  
 
Deze drie voordelen leiden tot grotere accuratesse in communicatie via 
elektronische netwerken, door minder fouten en interpretatieverschillen (Borenstein 
et al., 2001). Daarnaast nemen ook de transactiekosten af, en daarmee de 
consumentenprijzen. Onbekend is in welke mate deze voordelen zich voordoen. Een 
van de weinige empirische bronnen daarover schat de economische baten van 
“universele beschikbaarheid” van breedband in de VS op $500 miljard, in de vorm 
van breedbandige diensten en huishoudelijke apparaten, en baten die voortvloeien 
uit entertainment, telemedicine en -shopping, telewerk, en 
telecommunicatiediensten (Crandall c.s., 2001). 

 
3.4  CONCLUSIE 
 
Productiviteitsimpact 
Het beschikbare onderzoek naar de productiviteitseffecten van investeringen in ICT, 
in internet en in breedband geeft geen eenduidig beeld van de werkelijke impact 
van deze investeringen. Meting van productiviteitsgroei is en blijft onderwerp van 
controverse, laat staan het herleiden van die groei op onderliggende factoren. Over 
de positieve invloed van investeringen in ICT en in internet in het bijzonder, op 
productiviteit en economische groei is men het niettemin eens, niet over de mate 

                                                           
17 De verhouding tussen telecommunicatie-uitgaven en BNP zijn de laatste jaren redelijk stabiel: voor 
Nederland gaat het cumulatief om iets meer dan 3% van het BNP (OECD, 2003). Een besparing van 
30% op telecommunicatie-uitgaven betekent het besparingspotentieel van een glasvezelnetwerk 
overeenkomt met een bedrag van circa 1% van het BNP. 
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waarin. De meest concrete schattingen laten een bandbreedte van 0,25% à 0,5% 
jaarlijkse additionele productiviteitsgroei zien (Varian et al., 2002; Brookes et 
al., 2000, en Litan et al., 2001). De snelheid en voortvarendheid waarmee 
organisaties voldoende breed experimenteren met internettechnologieën om hun 
onderliggende bedrijfsprocessen (fundamenteel) te veranderen wordt gezien als 
bepalende factor voor de werkelijke productiviteitsimpact.  

Het ontwikkelingsstadium van glasvezeltoepassingen laat nog amper verantwoorde 
schattingen van het productiviteitseffect van breedbandtoepassingen op 
macroniveau toe; wij hebben geen gekwantificeerde schattingen aangetroffen.  

Projectie van deze uitkomsten (voor zover mogelijk) op de Rotterdamse context 
wettigt de verwachting dat ICT investeringen een positief effect uitoefenen op de 
ontwikkeling van de regionale productiviteit. De meest relevante bronnen schatten 
deze impact op een zeer substantieel effect van 0,25% en 0,5% extra 
productiviteitsgroei per jaar. Onduidelijk is echter in hoeverre deze projectie 
geoorloofd is, of de gevonden productiviteitsimpact een historische anomalie is, en 
in hoeverre gemeten productiviteitsimpact (van ICT) ook van toepassing is op de 
toepassing van breedband. Verder hangt het potentiële productiviteitseffect mede 
af van de kwaliteit van de organisatorische inbedding van ICT. 

 
Werkgelegenheidsimpact 
Empirisch onderzoek naar het werkgelegenheidseffect van ICT-investeringen laat 
weliswaar een onmiskenbaar positief beeld zien, maar de implosie van de ‘internet 
economie’ en de daarmee gepaard gaande terugval in de ICT sector wijzen op een 
substantiële wijziging van het onderzochte beeld. Recente studies die recht doen 
aan de gewijzigde omstandigheden zijn nog niet beschikbaar. Ook enigermate 
betrouwbare schattingen op basis van empirisch onderzoek naar het 
werkgelegenheidseffect van de aanleg van breedbandnetwerken zijn schaars. 
Pociask c.s. (2002) schatten het werkgelegenheidseffect van de aanleg en het 
gebruik van een US-wide breedbandnetwerk op circa 1,2 miljoen nieuwe 
(permanente) banen ontstaan in de VS als geheel. Volgens hun middenscenario 
ontstaan er 71.700 banen in de productie van netwerken en apparatuur, 166.000 
banen in de telecommunicatiesector, en 974.000 indirecte banen (spill-over effect). 
Bij hogere respectievelijk lagere multiplier effecten resulteren 1,8 miljoen 
respectievelijk 600.000 banen. Op grond hiervan worden de lange termijn effecten 
(10 jaar) van een breedbandnetwerk geschat op 500.000 extra banen en een groei 
van de economische productie met $440 miljard. Bij deze schattingen passen 
kritische kanttekeningen (over de exclusieve focus op eerste orde effecten en de 
geschatte hoogte van benodigde investeringen) die kunnen duiden op 
overschatting van het werkgelegenheidseffect.  

Kostenbesparing 
Litan c.s. schatten het kostenbesparingspotentieel dat samenhangt met benutting 
van internet, voor omstreeks 70% van de Amerikaanse economie in de grootteorde 
van US$ 125 à 251 miljard, ofwel circa 1,2% à 2,5% van het Amerikaanse 
BNP. Kostenbesparingen van deze omvang corresponderen met een 
productiviteitseffect van 0,25% à 0,5%. De City Council van New York komt tot een 
substantieel (maar niet gekwantificeerd) besparingspotentieel in de 
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telecommunicatiekosten van gemeentelijke diensten indien wordt overgegaan op 
“converged networking”.18

Vergelijkbare initiatieven elders in de VS bevestigen dat er een groot 
kostenbesparingspotentieel te realiseren is. De bandbreedte varieert echter sterk: 
we hebben besparingspercentages aangetroffen uiteenlopend van 22 à 32% 
(omzetting van telefoonlijnen naar glasvezellijnen voor voice, video en datadiensten 
in Pennsylvania), gemiddeld 64% (toepassing van “dark fiber” in Texas), en zelfs 
80% (gemeentelijk glasnetwerk in eigen beheer in Austin, Texas). Ondanks deze 
grote spreiding in (veelal nog te realiseren) kostenbesparingen kan worden 
geconcludeerd dat het kostenbesparingspotentieel ligt in de grootteorde van enige 
tientallen procenten. 

Voor de regio Rotterdam Rijnmond betekenen deze uitkomsten een substantieel 
besparingspotentieel voor telecommunicatiekosten. Hoewel de bandbreedte van 
aangetroffen (mogelijke) besparingen groot is, zou een besparingspotentieel van 
omstreeks 25 à 30% voor de regio Rotterdam Rijnmond al kunnen neerkomen op 
een bedrag dat overeenkomt met ca 1% van het regionaal economisch product.  

 
Economische baten 
Empirisch bewijs voor een positieve relatie tussen aanleg van (ICT dan wel fysieke) 
infrastructuur en economische groei ontbreekt goeddeels. Elektronische netwerken 
hebben als voordeel dat informatie tegen extreem lage marginale kosten kan 
worden geproduceerd en verspreid, dat communicatie minder tijd- en 
plaatsafhankelijk is, en dat informatie efficiënter verwerkt kan worden. Deze 
voordelen leiden tot grotere accuratesse in communicatie via elektronische 
netwerken, door minder fouten en interpretatieverschillen. Daarnaast treden ook 
afnemende transactiekosten op (lagere consumentenprijzen). Onbekend is in 
welke mate deze voordelen zich in de praktijk voordoen. Een van de weinig 
bronnen hierover schat de economische baten van “universele beschikbaarheid” 
van breedband in de VS op $500 miljard (Crandall c.s., 2001). Dit komt overeen 
met ca 4,8% van het Amerikaanse BNP.  

Omgerekend naar Rotterdamse verhoudingen zouden de economische baten voor 
de regio Rotterdam Rijnmond in de grootteorde van € 385 miljoen bedragen19.  

 

                                                           
18 Converged networking behelst een combinatie van “glas” en “wireless” voor de gebundelde 
telecommunicatiebehoefte, gebruik makend van de breedband backbone en draadloze zichtverbindingen 
naar verschillende points of presence van waaruit clusters van gemeentelijke diensten kunnen bediend. 
19 Te weten: 4,8% van ca €8 miljard, het Bruto Regionaal Product van het Rotterdams haven- en 
industriegebied (bron: www.portofroterdam.com). 
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4.  Internationale glasvezelinitiatieven 

4.1  INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk worden de effecten zoals beschreven in hoofdstuk 3 bekeken aan 
de hand van een aantal voorbeeldprojecten in steden en regio’s (anders dan 
Rotterdam). Hoewel cijfers over effecten beperkt voorhanden zijn, geven deze 
voorbeelden wel een indicatie van de verwachtingen en het verloop van de 
initiatieven. Daarnaast wordt – voor zover de bronnen daarover informatie 
verstrekken – aandacht besteed aan aspecten zoals de architectuur van de 
netwerken, de verdeling van het eigendom van de diensten en infrastructuur, 
investeringen en de stand van zaken. 

Dit hoofdstuk moet niet gezien worden als extensieve beschrijving van alle 
breedbandinitiatieven die er wereldwijd zijn. De nadruk ligt op initiatieven waarbij 
de gemeente een belangrijke rol speelt en waar effecten zich al duidelijk 
manifesteren.  

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

o Canberra, Australië (4.2) 
o Stockholm, Zweden (4.3) 
o Michigan, VS (4.4) 
o Chicago, VS (4.5) 
o Pennsylvania, VS (4.6), en 
o Milaan, Italië (4.7). 
 

De voornaamste conclusies uit dit hoofdstuk staan in 4.7. 

 
4.2  CANBERRA, AUSTRALIË20

 
In Canberra is het nutsbedrijf ACTEW (Australian Capital Territory Electricity, Water 
and Sewerage Utility) samen met de lokale overheid in 1995 een 
breedbandinitiatief begonnen. Begin 2000 werd een publiekprivate samenwerking 
onder de naam TransACT Communications opgezet. TransACT sluit contracten af 
met kabelmaatschappijen waarmee enkele stadswijken worden ontsloten (zie 
Figuur 4.1). De “open netwerk” filosofie betekent dat andere bedrijven actief 
worden gestimuleerd om van de infrastructuur gebruik te maken om innovatieve 
diensten aan hun klanten aan te bieden. Op dit moment zijn er zes internet service 
providers (ISP’s) werkzaam op het netwerk. 

Het netwerk is gebaseerd op een Fibre-to-the-Curb/Kerb (FTTC/K) architectuur, 
waarin glasvezel met hoge capaciteit tot binnen 300 meter van het huis wordt 
aangelegd. Het laatste deel van de verbinding bestaat uit koper. Omdat het hier om 
relatief korte afstanden gaat, kunnen over koper snelheden bereikt worden die in 

                                                           
20 Voornamelijk gebaseerd op de website van Transact zelf. Voor zover andere bronnen zijn 
geraadpleegd geven die dezelfde informatie. 
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de buurt liggen van glasvezeltechniek. Er moet dan wel een glasvezelnetwerk 
worden aangelegd tot op enkele honderden meters van elk woonhuis.21

Figuur 4.1 TransAct-model 

 

Bron: www.transact.com.au  
 
Op deze manier worden in Canberra ongeveer 4.000 huishoudens per maand 
aangesloten op een 36 Mbps netwerk. In 2001 waren volgens officiële tellingen 
80.328 huishoudens aangesloten22; het aantal aangesloten bedrijven bedroeg eind 
2002 23.584.23 Ook scholen en tertiaire instituten worden aangesloten, wat 
mogelijk kostenbesparingen en toegang oplevert voor leraren, studenten, ouders 
etc.  

Hoewel dit project niet in korte tijd een miljoenenopbrengst oplevert, is er wel 
vertrouwen in TransACT. In 2002 is ongeveer $100 miljoen geïnvesteerd door o.a. 
de Commonwealth Bank, de Motor Trades Association of Australia (MTAA), 
Superannuation Fund en de bestaande aandeelhouders Telecom Venture Group 
(TVG) en Marconi. De vooruitzichten zijn positief. Bijna tweederde van de abonnees 
heeft de meest lucratieve bundel genomen voor lokale en interlokale telefonie, 
kabel tv en snel internet. TransAct claimt al meer dan 300 directe banen en nog 
meer indirecte banen gecreëerd te hebben.24

                                                           
21 Met de huidige structuur van het Nederlandse (telefonie)netwerk zijn de afstanden tussen 
eindgebruiker en centrale in de regel veel groter dan enkele honderden meters, dus zonder vergaande 
aanpassingen in de structuur van het netwerk ongeschikt om dergelijke snelle kopertechnieken te 
implementeren.  
22 Bron: AusStats: www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/f3ebb9a00e165031ca256c320000da39?Open-
Document
23 Bron:  www.asic.gov.au/asic/ASIC_PUB.NSF/byheadline/New+company+registrations+statistics?open-
Document
24 http://www.transact.com.au/  
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Om verschillende redenen werd de stad Canberra bij uitstek geschikt gevonden 
voor een glasvezelproject. De populatie is over het algemeen hoog opgeleid en 
heeft een hoog beschikbaar inkomen. Er is een relatief grote publieke sector, die de 
economie domineert, inclusief onderwijs- en onderzoekscomponenten. 
Waarschijnlijk zal deze populatie veel gebruik maken van IT-diensten. Bovendien 
heeft ACTEW laagdrempelige toegang tot de woonerven van huishoudens. Het 
beschikt namelijk over een elektriciteitsinfrastructuur met palen in achtertuinen van 
veel huishoudens in deze buurt. Het bijbehorende recht van overpad kan zo 
gebruikt worden bij de uitrol van de glasvezel. Verder wordt verwacht dat de 
Australische telecommunicatiesector onder ander door de inzet van breedband zal 
groeien naar ongeveer $ 90 miljard in 2010.25

Hoewel geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de waardeontwikkeling van 
vastgoed in Canberra door de aanleg van glasvezel, valt wel op dat makelaars in de 
regio een aansluiting op het TransAct netwerk als pluspunt van de aangeboden 
gebouwen aanprijzen: “Close to buses, shops, markets, with large carport and 
Transact cable phone/tv/internet.”26 Of de prijzen van onroerend goed met een 
aansluiting op het netwerk ook daadwerkelijk hoger zijn, is onduidelijk.  

 
4.3  STOCKHOLM, ZWEDEN27  
 
In Zweden wordt een uitgebreid internetnetwerk aangelegd onder regie van de 
overheid. 

Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door Stokab, een onafhankelijke aanbieder 
van glasvezel in centraal Stockholm. Dit bedrijf is opgericht door de gemeente 
Stockholm met als doel een veilig en toegankelijk glasvezelnetwerk voor Stockholm 
aan te leggen. Op dit moment wordt het netwerk snel uitgebreid buiten centraal 
Stockholm. In totaal zijn 26 gemeenschappen in de regio verbonden. Waar de 
voorziening beschikbaar is heeft 35% van de huishoudens een abonnement op 
midband/breedband. In de nieuwe, wat duurdere wijken ligt dat percentage hoger, 
rond de 65% (Van der Vlis, 2002).28 Het gaat om Fibre-to-the-Block verbinding. Op 
grond van kostenoverwegingen is voor de laatste meters gekozen voor een mix van 
oplossingen: kabel, glas, kopernetwerken en draadloze netwerken. Over dit 
netwerk wordt alleen internettoegang aangeboden.29 Burgers betalen voor de 10 
Mbps abonnement ca € 25 per maand. Sinds 1994 is €150 miljoen geïnvesteerd. 
Sinds 1997 is het bedrijf winstgevend. In 1999 was het rendement 5,7%, in 2001 
groeide dat naar 7,5%30.  

De onbelichte glasvezels (dark fibre) worden verhuurd aan verschillende partijen, 
die het naar eigen wens kunnen ‘belichten’. Stokab heeft drie soorten klanten: 

                                                           
25 Mr. Humphries (Minister Community Affairs & Treasurer) 
www.hansard.act.gov.au/hansard/2001/week10/3631.htm  
26 http://www.commercialrealestate.com.au/  
27 Voornamelijk gebaseerd op informatie op de website en het jaarverslag van STokab. Voor zover 
andere bronnen zijn geraadpleegd geven die dezelfde informatie.  
28 Van der Vlis in gesprek met Lars Hedberg, marketing directeur Stokab (7 november 2002). 
29 Er is dus geen sprake van triple play (naast internettoegang ook televisie en telefonie). 
30 Bron: www.stokab.se (Annual Report Stokab). 
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o Ongeveer 60 ‘operators’, die hun netwerkdiensten aanbieden aan bedrijven en 
huishoudens. Dit zijn ISP’s, telecommunicatieaanbieders, kabel-tv-netwerken, 
enz. 

o Eindgebruikers: banken, media- en retailbedrijven, verzekeraars, universiteiten, 
etc. 

o Gemeenschappen en ‘counties’, die vooral zekere en effectieve communicatie 
wensen. Zij huren glascapaciteit voor 5 tot 15 jaar. 

 

De infrastructuur wordt ook gebruikt voor SLLnet, dat hulpdiensten en ziekenhuizen 
verbindt, voor zowel voice, data en video (Annual Report Stokab, 2001). 

 
In principe krijgt iedereen toegang tot het netwerk. De marktmechanismen die 
daarmee samenhangen, leveren een bloeiende economische activiteit op. Niet 
alleen de klanten van Stokab hebben daar profijt van, ook de gemeente Stockholm, 
die de stad ziet uitgroeien tot een populaire e-business locatie (Cushman & 
Wakefield, 2002).31

Ook het uitgavenpatroon van de gemeente zelf wordt aanzienlijk verlaagd. Alle 
telecommunicatiediensten van de gemeente lopen nu via het eigen netwerk. Dat is 
veel goedkoper dan wanneer men van Telia (de ‘Zweedse KPN’) 
telecommunicatiediensten zou moeten afnemen. Bovendien is de 
terugverdienperiode van de investeringen slechts een jaar (Stedenlink, 2001).32  

 
4.4  MICHIGAN, VS33  
 
LinkMichigan is de naam waarmee de staat Michigan werkt aan het verbeteren van 
de telecommunicatie-infrastructuur. Om de aanleg te stimuleren is de Broadband 
Authority opgericht. De bedoeling is dat telecommunicatiebedrijven door middel van 
leningen met lage rente worden gestimuleerd om te investeren in 
breedbandnetwerken en -diensten (zowel glasvezel als DSL, kabel en draadloos). 
Ook worden gebruikers gestimuleerd door financiering van software- en 
hardwarekosten voor het gebruik van breedband. Zowel partijen die zich 
bezighouden met de infrastructuur als partijen die zich op diensten richten worden 
aangemoedigd. 

Een van de belangrijkste doelen van het initiatief is het versterken van de 
economische positie van de staat. Want hoewel Michigan een van de acht grootste 
staten van de VS is en 3,5% van de totale populatie van de VS herbergt, zijn de 
uitgaven aan breedband erg laag34. Onderzoek van Gartner35 toont aan dat de 
economische voordelen van een allesomvattende breedbandinfrastructuur voor de 
staat Michigan tussen de $300 à $500 miljard zullen liggen, over een periode van 
10 jaar. Daarnaast zal de werkgelegenheid stijgen door de groei die is gerelateerd 
aan de interneteconomie. Voor Michigan schatten zij dat er ongeveer 700.000 

                                                           
31 Zie ook paragraaf 6.1 (vestigingsklimaat). 
32 Geraadpleegde bronnen geven geen informatie over de grootteorde van gerealiseerde besparingen. 
33 Gebaseerd op Link Michigan en het aangehaalde onderzoek Gartner (N.B. dit is geen ex post 
onderzoek gericht op effectmeting, maar een ptojectie). 
34 http://linkmichigan.michigan.org/www.linkmichigan.gov.us  
35 http://medc.michigan.org/cm/attach/9ABEB18E-D404-4A4A-A6A2- 
0E73280F6D9/LinkMichigan%20Presentation%20112001R%20Gartner.pdf  
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nieuwe banen bijkomen in de komende 10 jaar. Dat zijn 525.000 traditionele banen 
(sales & marketing, administratie, productie, enz.), 175.000 hi-tech jobs (IT; 
Communicatie enz.). Daarbij komen nog ongeveer 497.000 nieuwe banen door het 
LinkMichigan initiatief. Ook wordt verwacht dat de behoefte aan zakelijke reizen zal 
afnemen, doordat videocommunicatie zich kan ontwikkelen (zie ook 6.2). Wel moet 
daarbij in de gaten worden gehouden dat de afstanden in de VS groter zijn, 
waardoor er eerder sprake is van grote besparingen op reiskosten. Het voordeel 
van minder congestie op de wegen is ook te behalen als het gaat om kleinere 
afstanden, zoals in Nederland.  

Verder kan door dit breedbandproject het GSP (Gross State Product, het “nationaal” 
product van de staat) weer stijgen naar het landelijke niveau van de VS. In totaal 
zal het GSP naar verwachting in de komende 10 jaar toenemen met $620 miljard, 
waarvan $440 miljard toegeschreven kan worden aan het LinkMichigan initiatief 
(Figuur 4.2). 

Figuur 4.2 Effecten van breedbandnetwerk in Michigan  

 
Bron: Gartner (2001) 
 
 
4.5  CHICAGO, VS36  
 
Het gemeentebestuur van Chicago heeft “CivicNet” opgericht. Dit glasvezelnetwerk 
zal alle buurten in de stad verbinden. Uitgangspunt van het initiatief is dat de 
telecommunicatiekosten uiteindelijk hoger zijn dan de aanleg van een nieuw state-
of-the-art backbone netwerk door de hele stad. De bedoeling van de gemeente is 
om samen met verschillende private partijen een infrastructuur uit te bouwen die 
zal worden beheerd door de private partners. CivicNet bundelt de eigen 
communicatiebehoefte (telefoon en data) van de gemeente met die van de publieke 
scholen, het Park District, de gemeentelijke hogescholen, de gemeentelijke 

                                                           
36 Voornamelijk gebaseerd op de website van Civicnet. Voor zover andere bronnen zijn geraadpleegd 
geven deze dezelfde informatie.  
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huisvestingsautoriteit en het vervoersbedrijf van Chicago, die samen $25 à 30 
miljoen uitgeven aan communicatiekosten.  

Naast een overheidscommunicatiekanaal zal het netwerk een ‘open’ netwerk; het 
capaciteitsoverschot wordt verhuurd aan elke partij die de infrastructuur wil 
gebruiken. Er is sprake van een uitrolmodel via aanbesteding; via een Requests for 
Information en Proposals heeft de gemeente informatie van aanbieders ingezameld 
en worden aanbieders opgeroepen uitgewerkte voorstellen te doen, die de 
gemeente gaat aanbesteden. Chicago blijft echter eigenaar van het contract. Zo 
behoudt de gemeente invloed op de latere ontwikkelingen van het netwerk. 
Bovendien worden de contracten om de paar jaar opnieuw bekeken zodat de 
partijen met elkaar blijven concurreren. 

De uitrol van het netwerk gaat via bestaande publieke faciliteiten (scholen, 
metrostations, bibliotheken, etc.), die worden gebruikt als schakelpunten- en 
punten voor de besturingsapparatuur van het netwerk. Ook zijn bijvoorbeeld 
ongebruikte gasleidingen beschikbaar voor CivicNet.  

Er is flinke vertraging opgelopen, maar in april 2003 werd aangegeven dat de 
laatste biedfase was bereikt. Het plan is dat het netwerk uiteindelijk ook gebruikt 
zal worden door bedrijven en inwoners. CivicNet zal dan ook worden ingezet voor 
aanbod van nieuwe online overheidsdiensten. Op dit moment is er echter sprake 
van een budget probleem waardoor de nadruk vooral komt te liggen op de 
kostenbesparingen voor de overheid en gerelateerde instanties zelf. 

Kostenbesparingen kunnen met onmiddellijke ingang worden gerealiseerd. Het is 
nu al duidelijk dat de gemeente voor haar eigen dataverbindingen de aanleg al in 
korte tijd zal kunnen terugverdienen (KPMG, 2002). Hoe groot de 
kostenbesparingen precies zullen zijn, durft KPMG in het rapport niet te zeggen. 

 
4.6  PENNSYLVANIA, VS37  
 
Ook in de staat Pennsylvania is een glasvezelproject begonnen, gebaseerd op het 
“Chicago-model” (4.5). Deze staat besteedt jaarlijks circa $90 miljoen aan 
telecommunicatie. Het Keystone Communications project beoogt omzetting van 
onder andere 65.000 telefoonlijnen van de staat naar circa 5.000 mijl 
glasfiberlijnen voor voice-, video- en datadiensten, via een Competitive Local 
Exchange Carrier. Besparingen worden geschat op $100 à $145 miljoen in de 
eerste vijf jaar (NY City Council Select Committee on Technology, 2003). In eerste 
instantie is het netwerk bedoeld voor de staatsoverheid, maar ook lokale 
overheden, scholen en universiteiten moeten op termijn gebruik kunnen maken van 
het netwerk. Publiek gebruik van het netwerk zal mogelijk plaats vinden nadat 
voldoende private investeerders gevonden zijn. 

 

                                                           
37 Gebaseerd op NY City Council Select Committee on Technology (2003). 
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4.7  MILAAN, ITALIË38  
 
Fastweb is begonnen in Milaan, waar de gemeente steun heeft verleend aan het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk. Zo heeft de gemeente een drempel (het 
graafwerk) weggenomen door concessies uit te geven aan een aantal 
kabelbedrijven waarvan de graafwerkzaamheden gecoördineerd zijn door een 
speciaal voor deze taak ingericht bureau. In 2001 hebben 21 kabelbedrijven samen 
1.620 km kabel ofwel 240.000 km glasvezel neergelegd. Deze kabelbedrijven 
hebben met elkaar €260 miljoen geïnvesteerd. 

Inmiddels is FastWeb actief in zes grote Italiaanse steden: Milaan, Rome, Napels, 
Turijn, Genua en Bologna. Fastweb biedt diensten aan zowel bedrijven als 
huishoudens.  

Fastweb verwacht in 2005 winst te kunnen maken. Over 2002 is de omzet 
verdrievoudigd ten opzichte van 2001 naar € 220,7 miljoen. De omzet wordt voor 
28% behaald uit diensten aan huishoudens. Het MKB (denk aan reisbureaus, 
detailhandel, advocatenkantoren en kleine industriële bedrijven) genereert een 
groeiend deel van de omzet van Fastweb. Per gebruiker wordt jaarlijks (2002) meer 
dan €780 omgezet (in 2001 €690). Hoewel FastWeb nog maar minder dan drie jaar 
bestaat, heeft het een positieve EBITDA van €9 miljoen.39  

Met een 10 Mbps verbinding worden alle diensten via IP-technieken verzorgd. Naast 
de toegang tot internet wordt ook telefoneren, hoge kwaliteit videotelefonie (via 
televisie of PC), en digitale televisie en real time video-on-demand aangeboden. 
'Tutto Fastweb' houdt in dat voor € 110 per maand alle diensten kunnen worden 
afgenomen. Via de glasvezelverbinding wordt al voor € 67 een ongelimiteerde 10 
Mbps internetverbinding geleverd. 

FastWeb claimt dat Milaan inmiddels voor 90% wordt bediend; de andere steden 
zullen dergelijke percentages rond 2005 bereiken. In totaal telt Fastweb circa 
176.000 abonnees op haar glasvezeldiensten; circa 32.000 zakelijke klanten en 
144.000 huishoudens. Het totaal aantal abonnees op Fastweb is in één jaar tijd 
bijna verdrievoudigd.  

 
4.8  CONCLUSIE 
 
Hoewel er wereldwijd talrijke breedbandinitiatieven zijn ondernomen, is er op het 
gebied van deze initiatieven nog geen grote informatierijkdom over de effecten van 
breedbandinfrastructuur. Van geen van de bekeken breedbandinitiatieven hebben 
we ex post onderzoek aangetroffen (bijvoorbeeld gericht op effectmeting). Echte 
kosten-batenanalyses ontbreken tot dusver. Wel geven de hierboven beschreven 
cases een indicatie van de effecten van de aanleg van een breedbandverbinding 
(tabel 4.1).  

Voor zover vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn, laten de belichte internationale 
initiatieven naast een aantal overeenkomsten ook flinke verschillen zien. Deze 

                                                           
38 Voornamelijk gebaseerd op de website van Fastweb. Voor zover andere bronnen zijn geraadpleegd 
geven deze dezelfde informatie.  
39 http://www.ebiscom.it/news/comunicati_i/pdf_i/ebiscom_4q_eng.pdf  
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kunnen worden opgevat als indicator voor het ontwikkelingsstadium waarin 
glasvezelinitiatieven verkeren. De overeenkomsten tussen de internationale 
initiatieven hebben onder andere betrekking op een aanzienlijk volume aan 
aangesloten huishoudens en/of bedrijven, substantiële economische baten (hoewel 
deze in verschillende grootheden zijn uitgedrukt en dus niet steeds goed 
vergelijkbaar zijn) en kostenbesparingen (vooral telecommunicatiekosten). Voor 
zover het werkgelegenheidseffect bekend is, lopen de schattingen daarvan nogal 
uiteen.  

 

Tabel 4.1 Effecten van internationale breedbandinitiatieven 
        Stad/ 

regio
 
Effecten 

Canberra 
(1995) 

FttC/K 36 Mbps 

Stockholm 
(1994) 

FttB/ 10 Mbps 
(€25 p/maand) 

Michigan 
Glas, DSL,  

kabel, draadloos 

Chicago/ 
Pennsylvania 

Milaan 
(2001) 

10 Mbps (€67 à 
110 p/maand) 

Status Uitrol Uitrol Overheid legt 
niet zelf aan, 

stimuleert 

In laatste 
biedfase 

 Uitrol  

Investeringen  €90 miljoen in 
2002 

€ 150 miljoen - - € 260 miljoen 

 
Gebruik / 
penetratie 

80.000 huish. / 
24.000 bedrijven 

Lucratiefste bundel 
bij 2/3 v. abonnees 

26 
gemeenschappen 
35 à 65% van de 

huishoudens 

 
- 

 
- 

Nu 6 steden 
90% v. Milaan 
176.000 abon-

nementen 
 
 
Economische 
baten 

Groei sector 
telecommunicatie  

€82 miljard 

ROC in 2001 
7,5% 

Payback voor 
gemeente 1 jaar 

€270 à €450 
miljard (10jr.) 

€565 miljard GSP 
groei (bijdrage 
breedb.: €400 

miljard in 10 jr.) 

 
- 

Verw. winst 2005 
Omzet 2002  

€ 220,7 miljoen 
Ebitda € 9 

miljoen (4,1%). 
Opbrengst 

/abt/jr.: €750  
 
Kostenbespa-
ringen 

Bij scholen, 
tertiaire 

instellingen 

Afname 
communicatie-

kosten gemeente 

Afname 
reiskosten  

(afstanden VS!) 

Afname kosten 
gemeente / 
besp: €90 à 
€132 miljoen 
(in 1e 5 jaar) 

 
- 

Waardeontwik-
keling / vesti-
gingsklimaat 

Aansluitingen 
meegenomen in 

aanbod gebouwen 

Belangrijke E-
business locatie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Werkgele- 
genheid 

Meer dan 300 
directe banen + 
meer indirecte 

 
- 

497.000 nieuwe 
banen door 

initiatief 

 
- 

 
- 

 
De overall conclusie uit dit – niet uitputtende – overzicht van stedelijke (en 
regionale) glasvezelinitiatieven is dat de cases duiden op een goed 
ontwikkelingsperspectief. Qua economische effecten laten de cases echter flinke 
verschillen – in termen van investeringen, gebruik, economische baten, 
kostenbesparingen en werkgelegenheid. Onderlinge vergelijking wordt daardoor 
bemoeilijkt.  

Voor Rotterdam betekent dit overzicht dat vergelijkbare initiatieven betrekkelijk 
weinig zicht bieden op te realiseren effecten. Voor zover na te gaan is, doet geen 
van de onderzochte initiatieven aan monitoring dan wel ex post effectmeting.  
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5.  Verkenning effecten regio Rotterdam in vijf 
sectoren 

5.1  INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van vijf korte case studies naar 
effecten van een glasvezelnetwerk voor een aantal sectoren in de Rotterdamse 
regio. Uiteraard zullen zowel de adoptiecurve als de economische effecten van 
glasvezelinfrastructuur verschillen per sector.  

Mede op basis van indicatoren uit eerder onderzoek (Bekkers et al., 2003) zijn in 
overleg met de opdrachtgever de volgende sectoren gekozen (Tabel 5.1)40: 

1. Detailhandel en reparatie (SBI-code 52; §5.2);  
2. Diensten voor het vervoer (SBI-code 63; §5.3) 41; 
3. Software en automatisering (SBI-code 72; §5.4); 
4. Gezondheids- en welzijnszorg (SBI-code 85; §5.5), en 
5. Elektronische overheid (onderdeel van SBI-code 75; §5.6). 
 
Tabel 5.1 Vestigingen en werknemers onderzochte sectoren in de regio Rijnmond 
Sector SBI Omschrijving totaal totaal gem. aantal 

code aantal vestigingen aantal werknemers werknemers per vestiging
detailhandel 521 Niet-gespecialiseerde detail 435 14.794 34,0

522 Gespecialiseerde detailhandel 1.325 5.099 3,8
523 Detailhandel in farmaceutische produkten 396 3.421 8,6
524 Overige gespecialiseerde detailhandel 4.274 22.776 5,3
525 Detailhandel in tweedehands goederen 182 421 2,3
526 Detailhandel niet in winkel (postorder, markthandel) 307 689 2,2
527 Reparatie t.b.v. particulier 247 525 2,1

subtotaal 7.166 47.725

dienstverlening 631 Laad-, los- en overslag- en opslagaktiviteiten 168 9.302 55,4
vervoer 632 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer 107 4.030 37,7

633 Reisorganisatie en -bemiddeling 255 1.381 5,4
634 Expediteurs, cargadoors, weging 690 8.668 12,6

subtotaal 1.220 23.381

automatisering 721 Adviesbureaus 514 3.238 6,3
722 Systeemontwikkeling 504 4.453 8,8
723 Computercentra, data-entry 25 97 3,9
724 Databanken 10 87 8,7
725 Onderhoud en reparatie computers 10 25 2,5
726 Overige dienstverlening 88 768 8,7

subtotaal 1.151 8.668

overheid 751 Openbaar bestuur 125 12.475 99,8
752 Overheidsdiensten 114 9.477 83,1
753 Verplichte sociale verzekeringen 19 3.041 160,1

subtotaal 258 24.993

gezondheidszorg 851 Gezondheidszorg 1.270 32.559 25,6
852 Veterinaire diensten 56 286 5,1
853 Welzijnszorg 1.348 35.397 26,3

subtotaal 2.674 68.242

totaal 5 sectoren 22.264 277.776 12,5
totaal regio Rijnmond 42.691 519.852 12,2
in % ten opzichte van totaal 52% 53%

Bron: Bedrijfsregister Zuid-Holland (peildatum 1-1-2002) 
 
Met deze selectie van sectoren is iets meer dan de helft van het aantal 
bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de regio Rijnmond afgedekt. De 

                                                           
40 Zie voor de gehanteerde selectiecriteria § 2.2. 
41 De opdrachtgever heeft expliciet verzocht de sector Dienstverlening voor het vervoer mee te nemen. 
Daarnaast besteedt dit onderzoek aandacht aan het sectordoorsnijdende thema ketenlogistiek (in § 6.2), 
gelet op de sectoroverschrijdende betekenis van logistiek.  
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verwachte mate en snelheid van adoptie van gebruik van de glasvezelinfrastructuur 
zal verschillen per sector en is onder meer afhankelijk van: 

o huidig en toekomstig gebruik van telecommunicatie-infrastructuren en 
benodigde bandbreedte voor toepassingen 

o informatie-intensiteit 
o huidige mate van ICT gebruik (bijv. eigen website, elektronisch inkopen, 

elektronisch verkopen, gebruik van e-learning, etc.) 
o cultuur en innovativiteit van de sector. 
 
Uitgaande van deze diffusiefactoren gaan we ervan uit dat met de gekozen sectoren 
voldaan is aan de gehanteerde spreidingscriteria (zie § 2.2). De gekozen sectoren 
lopen uiteen qua op voorhand te verwachten breedbandimpact; ze verschillen in 
termen van uitgangssituatie en benuttingspotentieel, en daarmee samenhangend 
ook in termen van kennis- dan wel ICT-intensiteit. In de selectie zijn een aantal 
private en (primair) publieke sectoren opgenomen. Naar kan worden aangenomen 
verschillen de sectoren bovendien ook in op voorhand te verwachten 
netwerkeffecten. De sectoranalyse is deels gebaseerd op landelijke cijfers en 
bronmateriaal. Het is op voorhand niet onaannemelijk dat deze landelijke 
sectordata overeenkomen met gemeentelijke data. Om uitspraken op gemeentelijk 
niveau verder te kunnen onderbouwen zijn ook interviews gehouden met 
organisaties en experts uit de regio Rotterdam – Rijnmond (bijlage 3).  

Hierna wordt per sector een overzicht gegeven van toepassingsmogelijkheden 
(bestaande en nieuwe diensten) op basis van een breedbandige infrastructuur. Het 
succes van “glas” hangt immers mede af van de ontplooiingskansen van diensten 
en toepassingen bij gebruik van een snelle infrastructuur. Daarnaast wordt gekeken 
naar adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen voor gebruik. Tot slot is 
getracht om te verwachten effecten te kwantificeren. Dat de resultaten in dit 
hoofdstuk toch hoofdzakelijk kwalitatief van aard zijn, heeft te maken met de 
gevolgde onderzoeksmethode. De interviews met vertegenwoordigers van de sector 
en met experts (zie Bijlage 3) hebben onvoldoende kwantitatief materiaal 
opgeleverd voor gebruik in de uitgevoerde modelexercities (zie hoofdstuk 7). 
Toekomstige betrokkenen (zowel aanbieders als afnemers van diensten) blijken een 
beperkte awareness te hebben van de impact van breedband op hun 
activiteiten en leefsituatie. Deze beperking belemmert vooralsnog een goede 
inschatting van deze indirecte effecten. 

In de paragrafen 5.2 t/m 5.6 komen de geselecteerde sectoren aan de orde. 
Daarbij wordt steeds aandacht besteed aan de volgende aspecten: 

o profiel van de sector; 
o toepassingsgebieden en meerwaarde glasvezelinfrastructuur; 
o adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen, en  
o verwachte economische impact van glasvezel. 
 

In §5.7 worden de voornaamste conclusies uit dit hoofdstuk gepresenteerd. 
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5.2  DETAILHANDEL EN REPARATIE 
 
5.2.1 Profiel van de sector 

Met ongeveer 4.000 vestigingen alleen al in de stad Rotterdam vormt de 
detailhandel en reparatie een relatief grote sector. De sector bestaat uit een grote 
diversiteit aan organisaties. Tabel 5.2 geeft een onderverdeling van de sector 
conform de SBI indeling (code 52). Binnen de deelsectoren heeft de deelsector 
gespecialiseerde detailhandel het grootste marktaandeel van de consumptieve 
bestedingen in de detailhandel42, namelijk 58%. Deze sector kan worden ingedeeld 
in een aantal categorieën43. De niet gespecialiseerde detailhandel heeft een 
marktaandeel van 39%, waarvan 32% door supermarkten. Deze subgroep heeft 
het grootste aandeel in de consumptieve bestedingen in de detailhandel. De overige 
deelsectoren omvatten 3% van de consumptieve bestedingen in de detailhandel.  

Tabel 5.2 Sectorindeling detailhandel en reparatie (CBS SBI Branche code 52) 
Sector Sector SBI Deelsector totaal totaal gem. aantal 
SBI omschrijving subcode Omschrijving aantal vestigingen aantal werknemers werknemers per vestiging
52 detailhandel 521 Niet-gespecialiseerde detailhandel 435 14.794 34,0

522 Gespecialiseerde detailhandel 1.325 5.099 3,8
523 Detailhandel in farmaceutische produkten 396 3.421 8,6
524 Overige gespecialiseerde detailhandel 4.274 22.776 5,3
525 Detailhandel in tweedehands goederen 182 421 2,3
526 Detailhandel niet in winkel (postorder, markthandel) 307 689 2,2
527 Reparatie t.b.v. particulier 247 525 2,1

subtotaal 7.166 47.725

 Bron: Bedrijfsregister Zuid-Holland (peildatum 1-1-2002). 
 
Een groot aantal organisaties bestaat uit vestigingen die onderdeel uitmaken van 
een (inter)nationale keten, bijv. via franchiseformules. Voor Nederland geldt dit 
voor 25% van de bedrijven; daarnaast heeft 15% van de bedrijven een 
samenwerking op inkoopgebied.44 In de detailhandel gaat het vaak om kleinere 
bedrijven of vestigingen daarvan die nu nog geen breedbandverbinding hebben.  

 
5.2.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde glasvezelinfrastructuur 

De basistaken van de detaillist zijn: 

o samenstellen van een assortiment dat past bij de doelgroep; 
o voorraad- en assortimentsbeheer (inkoop, bestellen, aanvullen); 
o de consument vervolgens verleiden tot aankoop via presentatie van dit 

assortiment in een verkoopomgeving zoals winkel, catalogus of website; 
o het afrekenen zelf; 
o service verlening richting de klant (voor en na de aankoop). 
 
Rondom deze basistaken en achterliggende bedrijfsprocessen zijn verschillende 
toepassingsmogelijkheden te onderkennen voor een glasvezelinfrastructuur voor de 
sector detailhandel. Deze worden uitgewerkt in tabel 5.3. Figuur 5.1 geeft een paar 
voorbeelden van consumententoepassingen in de detailhandel. 

                                                           
42 Marktaandelen van de diverse verkoopkanalen, in procenten van de consumptieve bestedingen in 
Nederland in 2001 (HBD). 
43 Voedingsmiddelen, Medisch / cosmetica en Overige speciaalzaken. Overige speciaalzaken kunnen 
grofweg worden onderverdeeld in Boekhandels, Doe het Zelf, Fotografie, Woonzaken, Kleding/textiel, 
Media, Speelgoed, Telecommunicatie en Consumentenelectronica.
44 Percentage van de winkels in de branche naar samenwerkingsvorm in Nederland in 2001 (Locatus). 
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Tabel 5.3 Toepassingsgebieden glasvezelinfrastructuur in de sector Detailhandel 
Interne bedrijfsprocessen Business to business 

(Toepassingen tussen detailhandel 
en partners, toeleveranciers en 
zakelijke klanten)

Business to consumer 
(Toepassingen tussen detailhandel 
en eindconsument)

HRM toepassingen (telewerken, 
telemeetings, e-learning, interne 
kennisontsluiting, werving)

Communicatie (elektronische 
berichtuitwisseling: VPN via Internet, 
Voice over IP)

Marketing (o.a. via e-mail, webshop)
 

Gebruik van webapplicaties en 
Application Service Providers (bijv. 
voor ERP, assortimentsbeheer, 
voorraadbeheer, CRM / 
verkoopregistratie, office, 
boekhoudtoepassingen, back-up 
services) 

Gebruik van webapplicaties en 
Application Service Providers 
 

Aanbieden van productinformatie 
 toelichting en uitleg over werking 
van producten en modellen (bijv. 
via 3D modellen, virtual reality, 
video’s)  

 gebruiksaanwijzingen -tips  
 voorraadinformatie 
 klantspecifieke producten (bijv. 
virtueel passen van pakken via 
lichaamsscan (www.possen.com) 

Connectiviteit van gedistribueerde 
fysieke locaties (ontsluiting van 
applicaties vanaf één fysieke 
locatie; bijv. centrale databases 
met multimedia inhoud, 
productgegevens en 
voorraadsystemen).45  

Productontwikkeling (o.a. 
uitwisseling van digitale ontwerpen, 
on-line samenwerking)

Verkoop en transacties, o.a. via 
veilingsites (bijv. van tweedehands 
goederen). Monitoring en benutting 
van klantentrouw via CRM-systemen. 
(Toenemend) gebruik van het build-
to-order model. 

 Elektronisch inkopen (om 
inkoopkosten te stroomlijnen en te 
verlagen)46 

Ontwikkeling en distributie van 
digitale goederen en aanvullende 
diensten (uitwisseling van foto’s via 
internet en fotoafdrukken, 
samenstellen en branden van CD’s 
op maat, online verkoop en 
distributie van video’s en DVD’s, 
entertainment-on-demand  

 Uitwisseling van productgegevens 
met fabrikanten  

 

 Logistieke toepassingen, zoals 
koppeling van verkoopcijfers (vanuit 
point of sales) met voorraad- en 
inkoopsystemen, uitwisseling van 
planningen en voorraadcijfers, 
optimalisatie van inkomende en 
uitgaande stromen 

Service 
 Helpdesk ondersteuning met 
breedbandige communicatie en 
beeldinteractie 
 Reparatie op afstand 

 
Figuur 5.1 Voorbeelden van BtoC toepassingen in de detailhandel

 
 
Virtueel passen van pakken op basis van een 3D 
lichaamsscan (www.possen.com) 

 
Klantenbinding en 1:1 communicatie 
 (www.vdklantenkaart.nl) 

                                                           
45 Deze toepassing heeft grotere productiviteitseffecten naarmate er meer sublocaties zijn. 
46 Zie o.a. www.worldwideretailexchange.com en www.gnx.com/
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Voor detaillisten die digitale producten aanbieden zal glasvezelinfrastructuur naar 
verwachting een grote impact krijgen, zowel voor BtoB alsook BtoC communicatie. 
Een goed voorbeeld hiervan vormt de Free Record Shop. Het huidige 
distributiemodel (verkoop van CD’s, DVD’s en Games via fysieke winkels) zal naar 
verwachting volledig veranderen. Producten zullen steeds meer digitaal worden 
aangeboden via verschillende kanalen. De hoeveelheid benodigde bandbreedte zal 
hierbij steeds groter worden. Ook downloadsnelheid is van groot belang.  

Free Record Shop Filiaal van de toekomst 
 

 
 

In de filialen staan internetkiosken uitgerust met een 
scan en luistersysteem waarmee de consument een 
groot aantal snel toegankelijke muziekfragmenten 
kan beluisteren gedurende 30 seconden. Daarnaast 
wordt gedacht aan het versturen van videobeelden 
naar de filialen; nu wordt dat gedaan door een keer 
per maand een DVD te branden en naar de filialen te 
sturen, dat zou in de toekomst via glasvezel en een 
CMS real-time kunnen worden ingevuld (aanhakend 
bij het seizoen, bepaalde events, openingstijd, 
locatievoorkeuren, etc.). Via plasmaschermen 
kunnen de beelden incl. advertising worden getoond. 
Van het filiaal terug naar het hoofdkantoor lopen 
klant- en verkoopgegevens (POS scaninformatie) als 
input voor de ERP voorraadsystemen op het 
hoofdkantoor. Daarnaast kan naar de filialen het 
intranet worden ontsloten en steeds verder worden 
verrijkt (bijv. met foto’s video’s t.b.v. marketing) maar 

mogelijk ook voor ontsluiting van breedbandige opleidingsmodules. Het fysieke filiaal blijft wel een rol 
houden in de keten als visual merchandising locatie en download/brand centre.  
 
Krimo Maadi, New Business Specialist, Free Interactive Services BV, 4-6-2003 
 
 
5.2.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen 

In de detailhandel wordt al op grote schaal gebruik gemaakt van ICT, vooral vanuit 
de grotere ketens. In 2002 had 71,3% een eigen website (European Commission, 
2002, p. 23, tabel 2-1). De e-business Watch studie geeft aan dat ICT onder meer 
wordt gebruikt voor: 

o De inkoop van goederen (MRO goederen 63,8% en directe productiegoederen 
51,9%) 

o Uitwisseling van elektronische berichten (22,6% gebruikt EDI, waarvan 97,9% 
via privé netwerken; 47,9% met leveranciers en 27,3% met klanten) 

 
Slechts een klein deel (2,3%) van de organisaties in de detailhandel heeft op dit 
moment toegang tot snelle internetinfrastructuur (binnen de e-business Watch 
studie gedefinieerd als een verbinding van ten minste 10 Mbps). Elektronisch 
inkopen wordt vooral ingezet voor verbeterde relaties met toeleveranciers (14,1%), 
verbetering van de interne bedrijfsprocessen (10,1%) en optimalisatie van de 
inkomende en uitgaande stromen waardoor logistieke kosten kunnen dalen (6,1%). 
In de verkoop wordt internet vooral gezien als een instrument waarmee de kwaliteit 
van de klantenservice kan worden verbeterd (11,4%). Slechts een klein percentage 
ziet internet als kanaal om het aantal bestaande klanten te vergroten (6%). 
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De e-business Watch studie (European Commission, 2002) geeft als de vijf 
belangrijkste belemmeringen voor internetgebruik: 

o Goederen en diensten zijn niet geschikt voor verkoop via het internet (56%) 
o Opbrengsten van on-line verkoop zijn nog te laag (54,4%) 
o Technologie is duur (54,2%) 
o Klanten hebben nog aarzeling om on-line te kopen (52,8%) 
o Organisatiecultuur ten opzichte van e-commerce is nog problematisch (45,9%) 
 
Andere belangrijke belemmeringen hangen onder meer samen met ontbrekende 
dan wel niet algemeen geaccepteerde standaarden (denk aan de problematiek 
rondom streepjescodes47), en de ‘zwart-geld’ problematiek die gebruik van formele 
applicaties en toepassingen in de weg staat. 

In het algemeen is de adoptiebereidheid in de detailhandel groter bij bedrijven die 
onderdeel uitmaken van een grotere (inter)nationale keten waarin er op centraal 
niveau meer budget beschikbaar is voor investeringen in de benodigde 
kennisopbouw voor aan breedband gerelateerde innovaties. Voor de middelgrote en 
kleine detailhandel hangt de adoptiebereidheid sterk samen met de mate van 
verwachte kostenbesparingen die kunnen worden gerealiseerd met relatief beperkte 
investeringen. 
 
Naar een betere on-line winkelervaring 
 

 
 
 

Wanneer breedband (via glasvezel) beschikbaar komt 
voor de consument zal dit het gebruik van het Internet 
meer laagdrempelig, leuker en sneller maken. Het 
huidige internet staat nog in de kinderschoenen. 
Wanneer internet altijd aan is en een meer prominente 
plek krijgt in de huiskamer, zullen de 
toepassingsmogelijkheden en het gebruik enorm 
worden vergroot. Op dit moment kost het nog veel tijd 
om een bestelling te doen wanneer wordt ingebeld, dat 
kan zo 40 minuten duren bij een 28k modem), bij 
gebruik van breedband kan een bestelling binnen 15 
minuten worden uitgevoerd. De totale winkelervaring 
kan dan een stuk beter worden. Uit eigen ervaring is 
gebleken dat mensen met continue en snelle 
internetverbindingen meer gaan doen met internet en 
ook meer gaan kopen. Het aanbieden van een 
glasvezelinfrastructuur kan derhalve drempelverlagend 
werken.  
 
John Traas, Marketing Manager, Albert.nl, 16-6-2003 

 
 
5.2.4 Verwachte economische impact van glasvezel 

De verwachte economische impact zal verschillen per type detailhandel/segment en 
per type organisatie (filiaal/franchisebedrijven versus individuele bedrijven). Naast 
effecten voor individuele organisaties of ketens zijn er naar verwachting ook 
netwerkeffecten te verwachten van toepassingen via glasvezelinfrastructuur, die tot 
kostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen kunnen leiden. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de gestandaardiseerde uitwisseling van 
productinformatie door alle schakels binnen de logistieke keten (zie ook hoofdstuk 

                                                           
47 Zie bijv. T.M. Egyedi (2002), “SME frustrations using IT: is standardization the solution?”, seminar 
report, TU Delft, faculteit TBM, 25 oktober 
(www.tbm.tudelft.nl/webstaf/tinekee/SME_ITfrustrations/verslag%20seminar.pdf).  
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6) en tussen bedrijven binnen een deelsector. Hierdoor kan bijvoorbeeld het 
logistieke aanvulverkeer worden geoptimaliseerd. Naar verwachting zullen eerst de 
grotere ketens glasvezel gaan gebruiken, vooral op plaatsen met veel bezoekers. 
De kleinere vestigingen zullen later volgen. 

De verwachte economische effecten voor de detailhandel worden in tabel 5.4 op 
een rij gezet. 

Tabel 5.4 Economische effecten glasvezelinfrastructuur voor detailhandel 
Categorie Verwacht directe effecten Verwacht indirecte effecten
Werkgelegenheid Geen Geen
Kostenbesparingen  
Communicatie Kostenreductie mogelijk, 

afhankelijk van prijsstelling 
van aansluiting

 

Inkoop  Beperkte effecten verwacht
Productie  Kosten kunnen dalen door digitale productie en 

productie-on-demand, voor beperkt aantal producten 
Logistiek  Detaillist moet van elk product een prijsaanduiding 

(ook per standaardeenheid) geven. Dit levert circa 
€450 miljoen aan administratie lasten op voor de 
detailhandel.48 Automatisering van deze verplichting 
kan deze administratieve lasten flink reduceren.  

Marketing  Marketing via e-mail kan ten opzichte van fysieke 
brochures leiden tot een kostenbesparing van €1,10 
per benaderde consument  

Overig  Hogere omloopsnelheid, kortere doorlooptijden, 
kleinere voorraden, omzetstijging en 
kostenbesparingen op marketing en service kan de 
algemene marge voor de gemiddelde detaillist met 
10 tot 20% verbeteren (HBD).  

Omzet  
Bestaand  Gedeeltelijke omzetverschuiving naar on-line kanaal 

levert nauwelijks extra omzet op. Omzetverschuiving 
van aanverwante sectoren naar webshops (bijv. 
cateraars die omzet verliezen aan Albert webshop).

Nieuw  Beperkte nieuwe omzet door winst marktaandeel bij 
concurrenten in aanpalende sectoren. Aanbieders 
van digitale producten verwachten mogelijkheden 
voor nieuwe omzet (naast verschuiving van een deel 
van de bestaande omzet). 

Overige effecten  
Vestigingsklimaat  Voor ‘high-traffic’ locaties is een glasvezelaansluiting 

een belangrijke vestigingsplaatsfactor
Logistieke concepten  Betere planning, transportoptimalisatie (incl. 

retourstromen), daardoor beter voorraadbeheer en 
store management mogelijk

Mobiliteit & 
telewerken 

 Beperkte effecten verwacht, sector leent zich niet zo 
voor telewerken

Netwerkeffecten 
 

 Schaalvoordelen belangrijk om webshops rendabel te 
maken

 
 
5.2.5 Conclusie 

De glasvezelinfrastructuur is zowel van belang voor het BtoC kanaal (webshop 
richting de eindconsument) als in het fysieke winkelfiliaal (o.a. voor uitwisseling 
van productinformatie, POS-gegevens en marketinginformatie). 

Het aantal shoppers en kopers via internet neemt naar verwachting de komende 
jaren verder toe (Henselmans, 2002). Beschikbaarheid van breedbandinternet via 
                                                           
48 Interview met Dhr. J.-W. Janssen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2 juni 2003). 
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glasvezelinfrastructuur zal deze groei verder versterken. Vooral de gevestigde 
retailers worden gezien als winnaars in het verkopen via internet; deze zetten 
internet in als onderdeel van hun multi-channel strategie, waarin de klant centraal 
staat en via verschillende kanalen gepersonaliseerd wordt benaderd (customer 
relationship management). Breedbandinternet zal vooral worden gebruikt voor 
vergelijken, oriëntatie en demonstratie.  

Naar verwachting zal de beschikbaarheid van een glasvezelinfrastructuur weinig 
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Een deel van de bestaande 
werkgelegenheid zal verschuiven naar activiteiten ten behoeve van de opzet en 
onderhoud van het BtoC kanaal.  

Er zijn wel positieve gevolgen te verwachten voor de productiviteit en efficiency van 
de informatie-uitwisseling en de daaraan gekoppelde bedrijfsprocessen in het BtoB 
domein, vooral wanneer er op een gestandaardiseerde wijze product- en 
procesinformatie (zoals voorraadniveaus) wordt uitgewisseld. Door de hogere 
omloopsnelheid, kortere doorlooptijden, kleinere voorraden, een stijging van de 
omzet en kostenbesparingen op marketing en service kan de algemene marge voor 
de gemiddelde detaillist met 10 tot 20% verbeteren.  

Op dit moment kent het MKB in de detailhandel en reparatiesector nog in een 
relatief lage automatiseringsgraad. Daarnaast bestaan er lock-in effecten door 
grote leveranciers. Door breedbandinternet komen geavanceerde ICT-toepassingen 
beschikbaar (via het ASP model) en zal steeds meer informatie in de keten worden 
uitgewisseld. Voor het BtoB kanaal zullen de huidige dure EDI verbindingen (via 
gesloten netten) via internet gaan verlopen (bijv. via Virtual Private Networks). 
Uiteindelijk zal de ontwikkeling van logistieke modellen en de optimalisering van 
ketens ertoe leiden dat voorraden in de keten en bij de retailer voor een groot deel 
door informatie vervangen zullen worden.49

 

5.3  DIENSTVERLENING VOOR HET VERVOER 
 
5.3.1 Profiel van de sector 

Dienstverlening voor vervoer is een sector waarin Rotterdam door haar haven en 
door ligging sterk is. In deze sector bevinden zich ondermeer allerlei geavanceerde 
logistieke diensten, laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag, tussenpersonen in 
het vervoer, expediteurs, cargadoors en bevrachters. Daarnaast is ook de 
toeristische branche vertegenwoordigd via reisbureaus en touroperators. De sector 
bestaat uit een beperkt aantal grotere internationale concerns en daarnaast een 
groot aantal regionale middelgrote en kleine bedrijven. Tabel 5.5 geeft een 
schematische weergave van de sectorstructuur conform SBI indeling (code 63) met 
aantallen vestigingen en werknemers voor de regio Rijnmond.  

Een nauw verwante sector met dienstverlening vervoer is de groothandel en 
distributiecentra (SBI code 51). Binnen deze sector is door haar informatie-
intensiteit naar verwachting een groot productiviteitseffect te verwachten door de 
                                                           
49 In § 6.2 wordt hierop nader ingegaan. 
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beschikbaarheid van een glasvezelinfrastructuur en toepassingen. Aangezien deze 
sector buiten de gekozen SBI-indeling (sector 63) valt, is deze hieronder niet 
verder uitgewerkt. 

Tabel 5.5 Sectorindeling Dienstverlening voor het vervoer (CBS SBI Branche code 63)
Sector Sector SBI Deelsector totaal totaal
SBI omschrijving subcode Omschrijving aantal vestigingen aantal werknemers
63 dienstverlening 631 Laad-, los- en overslag- en opslagaktiviteiten (tanks, koelhuizen e.d.) 168 9.302

vervoer 632 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer 107 4.030
633 Reisorganisatie en -bemiddeling 255 1.381
634 Expediteurs, cargadoors, weging 690 8.668

subtotaal 1.220 23.381
 Bron: Bedrijfsregister Zuid-Holland (peildatum 1-1-2002) 
 
Dienstverlening voor het vervoer wordt in toenemende mate geconfronteerd met 
allerlei nieuwe (keten)logistieke concepten. Deze stellen hoge eisen aan de 
beschikbaarheid van accurate en tijdige informatie. In §6.2 zal hier nader op 
worden ingegaan. 

 
5.3.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde glasvezelinfrastructuur 

Bij de toepassingsmogelijkheden en meerwaarde van breedband in deze sector 
maken we onderscheid tussen dienstverlening voor het vervoer (vooral BtoB 
communicatie) en Reisorganisatie als aparte subbranche (BtoC en BtoB 
communicatie). Gemeenschappelijk zijn de toepassingsmogelijkheden in de interne 
bedrijfsvoering. Tabel 5.6 geeft een overzicht van de toepassingsgebieden in de 
sector Dienstverlening voor het vervoer. 

Tabel 5.6  Toepassingsgebieden glasvezelinfrastructuur in de sector Dienstverlening voor 
het vervoer 

Interne bedrijfsprocessen Business to business  Business to consumer 
Via webshops en multimediazuilen 
o.a. in reisbureaus en VVV’s)
 

HRM toepassingen (telewerken, 
telemeetings, e-learning, interne 
kennisontsluiting, werving)

Communicatie (elektronische 
berichtuitwisseling: VPN via Internet, 
Voice over IP)

Marketing (o.a. via e-mail, webshop)
 

Gebruik van webapplicaties en 
Application Service Providers (bijv. 
voor ERP, assortimentsbeheer, 
voorraadbeheer, CRM / 
verkoopregistratie, office, 
boekhoudtoepassingen, back-up 
services) 

Gebruik van webapplicaties en 
Application Service Providers 
 
 

Veilen van toeristische aanbiedingen 
(reispakketten en individuele 
componenten, zoals tickets) 

Connectiviteit van gedistribueerde 
fysieke locaties (ontsluiting van 
applicaties vanaf één fysieke 
locatie; bijv. centrale databases 
met multimedia inhoud, 
productgegevens en 
voorraadsystemen).50  

Productontwikkeling (o.a. 
uitwisseling van digitale ontwerpen, 
on-line samenwerking 

Productinformatie:  
• zoeken in (gedistribueerde) 

databases 
• aanbieden van breedbandige 

toeristische informatie richting 
de consument (bijv. via video’s, 
animaties, 3D / virtual reality 
weergave van bestemmingen) 

 Elektronisch inkopen 
Elektronisch inkopen en boeken 
(zoekopdrachten en boekingen in 
boekingssystemen tussen 
reisbureaus en touroperators) 

Service: helpdesk ondersteuning met 
breedbandige communicatie en 
beeldinteractie 

                                                           
50 Deze toepassing heeft grotere productiviteitseffecten naarmate er meer sublocaties zijn. 
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Interne bedrijfsprocessen Business to business  Business to consumer 
Via webshops en multimediazuilen 
o.a. in reisbureaus en VVV’s)
 

 Printing-on-demand van 
reisbrochures op het reisbureau 

Inchecken op afstand 

 Planningtoepassingen (bijv. 
gedistribueerde planning op basis 
van agent technologie) 

 

 Logistieke toepassingen (betere 
planning, transportoptimalisatie incl. 
retourstromen), waardoor een 
verbeterd voorraadbeheer en store 
management kan worden bereikt 

 

 Monitoring en inspectie op afstand 
(bijv. tankinhoud, containerstatus) 

 

 Statusinformatie / track & trace  

 
Dienstverlening vervoer 
 
In de relatie met zakelijke klantgroepen bestaan er verschillende 
toepassingsmogelijkheden voor gebruik van een glasvezelinfrastructuur binnen de 
sector Dienstverlening vervoer. Een goed voorbeeld hiervan is het Port Community 
Systeem dat in ontwikkeling is. 

Port Community Systeem
 
In de regio Rijnmond werkt Port Infolink aan een Port Community Systeem (PCS): een centrale 
information hub, waarlangs partijen elektronisch met elkaar communiceren. Het systeem fungeert daarbij 
als elektronisch postkantoor (met vertaal- en mappingfunctionaliteiten). Daarnaast worden applicaties 
ontwikkeld (ASP), waaronder een voormeldapplicatie voor wegvervoerders, diverse planningsapplicaties 
(o.a.. barge planning) en het elektronisch manifest. De data kunnen al dan niet centraal in de database 
staan, afhankelijk van wat individuele partijen beschikbaar stellen. Van groot belang voor het slagen van 
het PCS zijn betrouwbare en snelle internetverbindingen. Bij grotere bandbreedte kunnen ook grotere 
applicaties met grotere snelheid (bijv. gegevensverwerking) worden ontsloten. Daarnaast vormt het PCS 
tevens de transactiepoort vanuit de haven richting het elektronisch loket voor verschillende 
overheidsinstellingen.  
 

 
  
In de regio Rotterdam kunnen 1.300 à 1.500 bedrijven in de container- en chemiesector worden 
aangesloten op het PCS. De intensiteit en het volume van berichtenverkeer verschilt per type bedrijf. De 
terminals, rederijen / agenten, expediteurs en de douane en het havenbedrijf wisselen de meeste 
berichten uit. Voor een containerschip gaat het daarbij om circa 30 verschillende uitgewisselde berichten 
en daarnaast ongeveer 70 berichten per container. Op de huidige schepen gaan tot circa 6.500 containers 
mee. Per jaar wordt Rotterdam aangedaan door circa 29.100 individuele zeeschepen. Dat resulteert in 
80.766 scheepsbewegingen (2002) en 133.000 inland vessels (schatting GHR). Het gaat dus om enorme 
berichtstromen. Verwachte effecten van het gebruik van het PCS zijn grotere efficiency (minder fouten in 
berichtenverkeer, sneller berichtenverkeer, minder handmatige handelingen en controleslagen in 
berichtenverkeer), grotere effectiviteit (betere planning leidt tot een beter gebruik van middelen en kortere 
wachttijden) en innovatie (nieuwe diensten en betere service aan de klant). 
 
Guus Rollema, Manager operations, Port infolink bv, 27-5-2003
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Reisorganisatie 
 
De sector Reisorganisatie kent verschillende (mogelijke) toepassingen voor de 
glasvezelinfrastructuur.  

De veranderingen op ICT-vlak brengen ook heel concrete mogelijkheden met zich mee. Dat verwoordde 
Ruud de Meer, commercieel directeur Touroperating van TUI. Hij behandelde een aantal toepassingen op 
basis van internettechnologie die mogelijk én vooral makkelijker worden door de komst van zakelijke 
breedband. “Denk aan netmeeting – het vergaderen via internet - e-learning, kennisnet (een netwerk van 
contactpersonen met bepaalde kennis), promoclips die horen bij aanbiedingen en e-assist, on-line hulp bij 
het maken van boekingen.“Daarnaast denk ik dat ‘printing-on-demand’ een grote vlucht zal nemen. Alleen 
datgene waar de klant om vraagt wordt uitgeprint, zo krijgt hij of zij een reisgidsje op maat. De reisgidsen 
zullen op den duur verdwijnen, ik verwacht over ongeveer tien jaar. Reisgidsen zijn de grootste kostenpost 
na personeelskosten”. 

Bron: RMC IT Symposium succes, De Meer, in Travel-Net Nieuwsbrief januari 2003
 
In Nederland is Travelnet opgezet als spin-in-het-web voor de ontsluiting van 
reserverings- en boekingssystemen van touroperators en andere aanbieders alsook 
de ontsluiting van multimediale reisinformatie richting de reisbureaus en agenten 
(zie Figuur 5.2). 
 

Figuur 5.2 Travelnet plus opzet extranet  
 

 
Bron: www.travel-net.nl
 

In de reisbranche wordt het internet als kanaal voor oriëntatie en verkoop steeds 
belangrijker. Door breedband aansluitingen via glasvezel kan de online reisbeleving 
door de consument sterk worden verbeterd en kunnen aanbieders zich beter 
profileren. TravelwebTV speelt hier op in. 
 

Online reisbeleving: TravelWebTV 
 
Libra films en KPN MultiMedia Services stellen vanaf 1 maart 2003 via TravelWebTV een audiovisuele 
vakantiedatabase ter beschikking aan reisorganisaties. De database bestaat uit circa 1.000 fragmenten 
van vakantiebestemmingen die in de loop der jaren door Libra Films zijn gemaakt. KPN MultiMedia 
Services zorgt met WebCast ervoor, dat de uitzending voor elke internetter, ongeacht de manier waarop 
men aan het internet verbonden is, te volgen is. Reisorganisaties kunnen een abonnement nemen op de 
database om zo de fragmenten in hun eigen website(s) te kunnen plaatsen. De database zal regelmatig 
voorzien worden van nieuwe, actuele, vakantieclips.  
Bron: www.kpnwebcast.com/
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5.3.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen 

Dienstverlening vervoer  
 
In de sector wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van ADSL en DSL. Daarnaast 
worden er (dure) huurlijnen gebruikt. Een overstap naar glasvezel is voor veel 
partijen alleen interessant indien er een goede prijs/kwaliteit wordt geboden, 
waarbij kwaliteit het meest belangrijk is. Snelheid van de huidige verbindingen 
wordt niet als bottleneck ervaren. Er bestaat nog onvoldoende zicht op 
toepassingen die een hoge bandbreedte vergen. 

 
KPMG (2000) signaleert onder meer de volgende knelpunten in het gebruik van ICT 
in dienstverlening voor het vervoer: 

o de inzet van ICT in de transportsector is – ten opzichte van andere branches, 
zoals bank- en verzekeringswezen, handel en zakelijke dienstverlening – 
minimaal. 

o De transportsector ziet investeringen in ICT vaak als een extra kostenpost in 
plaats van als een investering in efficiency, effectiviteit en concurrentiepositie. 

o Bottleneck is de acceptatie voor inzet van ICT, niet zozeer de capaciteit van de 
infrastructuur.  

o De ICT-awareness is laag en de transportsector is niet volledig op de hoogte 
van de mogelijkheden van ICT. 

o Problemen met berichtenuitwisseling via EDI zitten in het gebruik van 
verschillende vormen van de standaarden en daarmee de noodzaak van veel 
interfaces. 

 
Reisorganisatie 
 
De reisbranche staat er economisch slecht voor vanwege recente gebeurtenissen 
die het reisgedrag sterk negatief hebben beïnvloed (terroristische aanslagen, oorlog 
in Irak, SARS epidemie). Bovendien ondervindt de sector in toenemende mate de 
gevolgen van ketenverkorting: reizigers boeken steeds meer zelf, via internet, met 
voorbijgaan aan de dienstverlening van reisbureaus. De resultaten staan daarom 
sterk onder druk. Het gevolg is dat er relatief weinig ruimte is voor investeringen in 
vernieuwing, zeker op korte termijn, terwijl deze juist nodig zijn om de sector een 
nieuwe impuls te geven. Een voorbeeld is Travelnet; deze toepassing kan als 
belangrijke applicatie en aanjager dienen voor een verder gebruik van 
glasvezelinfrastructuur. 

 
5.3.4 Verwachte economische impact van glasvezel 

Tabel 5.7 geeft de verwachte economische effecten van glasvezel voor de sector 
dienstverlening vervoer op een rij. 
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Tabel 5.7 Economische effecten glasvezelinfrastructuur dienstverlening vervoer 
 
Categorie Verwachte directe 

effecten 
Verwachte indirecte effecten 
 

Werkgelegenheid 
 

Geen Mogelijk beperkte nieuwe werkgelegenheid door het 
ontstaan van nieuwe kennisintensieve dienstverleners 
en ketenregisseurs, welke gebruik maken van de 
glasvezelinfrastructuur als onderliggend netwerk voor 
hun services (denk aan 4 PL) 

Kostenbesparingen  
Communicatie Kostenreductie mogelijk, 

afhankelijk van 
prijsstelling van een 
aansluiting 

 

Inkoop  Beperkte effecten verwacht 
Productie  Reductie printkosten brochures 
Logistiek  Nieuwe toepassingen reduceren logistieke kosten 
Overig  Minder reiskosten nodig door videoconferencing 
Omzet en bedrijvigheid  
Bestaand  Bestaande omzet zal voor een deel verschuiven naar 

het on-line kanaal, hier wordt nauwelijks extra omzet 
door verwacht 

Nieuw  Beperkt, bijv. voor kennisintensieve dienstverleners en 
ketenregisseurs  

Overige effecten  
Vestigingsklimaat 
 

 Voor informatie-intensieve bedrijven is een 
glasvezelaansluiting een positieve 
vestigingsplaatsfactor 

Logistieke concepten  Betere planning, transportoptimalisatie incl. 
retourstromen), waardoor een verbeterd gebruik van 
transportcapaciteit 

Mobiliteit & 
telewerken 

 Beperkte effecten verwacht, sector leent zich niet zo 
voor telewerken 

Netwerkeffecten 
 

 Het creëren van een goede connectiviteit via de 
glasvezelinfrastructuur is van groot belang voor het 
slagen van het PCS. Hoe meer partijen hierop 
aansluiten, hoe groter de effecten zullen zijn. 

 
 
5.3.5 Conclusie 

Glasvezelinfrastructuur is voor de sector dienstverlening vervoer vooral van 
betekenis voor de interactie tussen de domeinen BtoB en BtoG. Wil de Rotterdamse 
haven haar leidende positie behouden, dan is glasvezel als onderliggende snelle 
infrastructuur voor informatieoverdracht voor het regionale bedrijfsleven van groot 
belang. Tevens wordt hiermee de haven van Rotterdam een meer interessante 
vestigingslocatie voor nieuwe bedrijvigheid.  

De belangrijkste belemmeringen die overwonnen moeten worden zijn het gebrek 
aan standaardisatie, onvoldoende awareness en vertrouwen in het gebruik van 
bedrijfsoverstijgende applicaties via glasvezelinfrastructuur.  

De beschikbaarheid van een glasvezelinfrastructuur heeft naar verwachting slechts 
beperkte effecten op de werkgelegenheid. Nieuwe kennisintensieve dienstverleners 
en ketenregisseurs kunnen activiteiten ontplooien op basis van 
glasvezelinfrastructuur als onderliggend netwerk. In combinatie met 
interorganisationele plannings- en communitytoepassingen zijn sterke 
verbeteringen in de productiviteit mogelijk. 
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De sector reisorganisatie staat er economisch slecht voor. Niettemin blijven ICT en 
internet belangrijke investeringsdomeinen voor de sector. Gezien de groei in online 
reserveringen51, is de beschikbaarheid van glasvezelinfrastructuur van belang, 
zowel voor het BtoC kanaal (webshops en boekingsportals voor de eindconsument) 
als het BtoB kanaal (ontsluiting van reserverings- en boekingssystemen en van 
breedbandige multimedia-informatie).  

De beschikbaarheid van glasvezelinfrastructuur heeft naar verwachting geen 
effecten op de werkgelegenheid. Wel zal een deel van de omzet verschuiven naar 
internet als verkoopkanaal. De productiviteit kan worden verhoogd en daarnaast 
kunnen concrete kostenbesparingen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door 
printing-on-demand. Travelnet kan als aanjager dienen.  

 

5.4  AUTOMATISERING 
 
5.4.1 Profiel van de sector 

De sector Automatisering bestaat uit een beperkt aantal (inter)nationaal 
opererende concerns en een groot aantal kleinere ondernemingen. In de regio 
Rijnmond gaat het om circa 1.150 vestigingen waarin totaal ruim 8.600 personen 
werkzaam zijn. Tabel 5.8 geeft een schematische weergave van de sectorstructuur 
conform de SBI indeling (code 72) met aantallen voor de regio Rijnmond. Het 
zwaartepunt ligt bij advies en systeemontwikkeling. Hierin moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen: 

o standaardoplossingen en standaardsoftware (met daaraan gekoppeld allerlei 
diensten, zoals implementatie en beheerdiensten); 

o maatwerk.  
 

Tabel 5.8 Sectorindeling Automatisering (CBS SBI Branche code 72)  
Sector Sector SBI Deelsector totaal totaal
SBI omschrijving subcode Omschrijving aantal vestigingen aantal werknemers
72 automatisering 721 Adviesbureaus 514 3.238

722 Systeemontwikkeling 504 4.453
723 Computercentra, data-entry 25 97
724 Databanken 10 87
725 Onderhoud en reparatie computers 10 25
726 Overige dienstverlening 88 768

subtotaal 1.151 8.668

 Bron: Bedrijfsregister Zuid-Holland (peildatum 1-1-2002) 
 
De sector wordt gekarakteriseerd door een vergaande concentratie- en 
internationalisatietendens. De concentratie, de slechte economische situatie en het 
ontbreken van aanjagers voor nieuwe activiteiten (denk aan het millenniumeffect, 
de invoering van de euro en de initiële web presence voor organisaties) hebben 
geleid tot een significante afname van de werkgelegenheid.  

 
De aanleg van glasvezelinfrastructuur en daaruit voortkomende toepassingen en 
diensten kunnen een flinke impuls geven aan de werkgelegenheid binnen de sector.  

                                                           
51 In 2003 is meer dan 20% van de zomervakanties online geboekt. Dit is een stijging ten opzichte van 
2002 met 60%. Het reisbureau wordt door 28% van de reizigers gebruikt, terwijl 44% van de 
vakantiegangers alles zelf regelt (bron: www.trendbox.nl). 
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Daarnaast biedt de glasvezelinfrastructuur een verdere impuls aan (nieuwe) 
diensten op het vlak van outsourcing, ASP en interorganisationele toepassingen 
(zoals plannings- en communitysystemen). 

 
5.4.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde glasvezelinfrastructuur 

Er zijn verschillende toepassingen voor de glasvezelinfrastructuur voor de sector 
Automatisering. Deze worden uitgewerkt in Tabel 5.9.  

 
Tabel 5.9 Toepassingsgebieden glasvezelinfrastructuur in de sector Automatisering 
Interne bedrijfsprocessen Business to business Business to 

consumer 
Human Resource Management toepassingen 
(telewerken, telemeetings, e-learning, interne 
kennisontsluiting, werving) 

Communicatie (elektronische 
berichtenuitwisseling: VPN via 
Internet, Voice over IP) 

Levering van 
producten en 
updates via 
internet 

Gebruik van webapplicaties en Application 
Service Providers (bijv. voor ERP, 
assortimentsbeheer, voorraadbeheer, 
verkoopregistratie/CRM, office, 
boekhoudtoepassingen, back-up services) 

Gebruik van webapplicaties en 
Application Service Providers 

Application 
Service 
providers 

Connectiviteit van gedistribueerde fysieke 
locaties (ontsluiting van applicaties vanaf één 
fysieke locatie) 

Back-office shared service centra Database 
services 

 Marketing (trial versies, white 
papers, demo’s via internet) 

 

 Aanbieden van software, updates en 
begeleidende diensten via internet 
(abonnementen, ASP, database 
services) 

 

 Marktplaatsen/veilingen, o.a. van 
bandbreedte voor 
telecommunicatieoperators (bijv. 
www.band-x.com), 
softwarecomponenten, expertkennis 

 

 Onderhoud op afstand  

 
 
5.4.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen 

In vergelijking met andere sectoren wordt binnen de sector Automatisering relatief 
veel gebruik gemaakt van breedbandaansluitingen (European Commission, 2002). 
Daarnaast geldt over het algemeen ook dat hoe groter de onderneming is, des te 
meer gebruik wordt gemaakt van een breedbandinfrastructuur. 

Het e-business Watch onderzoek geeft ook een aantal belemmeringen aan: 

o Dienstenondersteunende toepassingen zoals kennismanagement en web-based 
project management kunnen beter en soepeler via een geschikte infrastructuur 
verlopen. Voorwaarde is dat de infrastructuur is ontworpen met de beoogde 
toepassingen als uitgangspunt. In de praktijk werkt echter ontwerp vanuit een 
technische (infrastructurele) optiek als belemmering voor de adoptie van nieuwe 
(glasvezel)infrastructuur; 

o De complexiteit van veel van de huidige ICT-oplossingen en de focus op 
technische mogelijkheden (in plaats van op de eindgebruiker) leidt vaak tot 
hoge investeringen die alleen door grotere bedrijven kunnen worden gedragen; 

 55



o Door de terugval in de vraag naar ICT diensten in de afgelopen twee jaar 
ontbreekt ook de prikkel bij de automatiseringsbranche tot grootschalige interne 
ICT veranderingen.  

o Hetzelfde geldt voor de afnemende bedrijven van de automatiseringssector: 
vooral voor middelgrote en kleine bedrijven is het technologisch mogelijke niet 
per definitie economisch gepast. 

 
Uiteraard is er in deze sector voldoende awareness om de mogelijkheden van een 
glasvezelinfrastructuur in te zien. 

 
5.4.4 Verwachte economische impact van glasvezel 

De onderbouwing voor een breedbandige communicatie-infrastructuur zit hierin, dat je 
niet wil dat er in de toekomst een bottleneck gaat ontstaan voor datacommunicatie. 
Verder kan je er gerust op zijn dat als je het aanbiedt, dat er ook verkeer op deze 
infrastructuur gaat ontstaan. 
 
Bernd Taselaar, Nederland  ICT 
 
In de sector Automatisering zijn er zowel positieve als negatieve effecten te 
verwachten op de werkgelegenheid. Tabel 5.10 geeft de verwachte economische 
impact van glasvezel voor de sector Automatisering weer52.  

Tabel 5.10 Economische effecten glasvezelinfrastructuur Automatisering 
Categorie Verwachte directe effecten Verwachte indirecte effecten 
Werkgelegenheid 
 

Positieve directe 
werkgelegenheideffecten bij uitrol en 
onderhoud van glasvezelnetwerk, 
faciliteiten en apparatuur; bij de 
productie van infra-componenten en 
apparatuur bij klanten/afnemers.  
Negatieve werkgelegenheideffecten 
door efficiëntere en goedkopere 
communicatie  

Positieve indirecte werkgelegenheideffecten door 
de ontwikkeling van diensten en toepassingen 
(Pociask, 2002). 

Kostenbesparingen 
Communicatie Kostenreductie, afhankelijk van 

prijsstelling van een aansluiting 
 

Inkoop  Beperkte effecten verwacht, bijv. door 
vraagbundeling 

Productie  Dalende productiekosten door gedistribueerde 
productontwerp en –ontwikkeling. 
Kostenverlaging door aanbod van producten via 
glasvezelinfrastructuur, vooral voor aanbieders 
van standaard software en ASP. 

Logistiek  Door nieuwe toepassingen beperkte reductie 
logistieke kosten 

Overig  Minder reiskosten (videoconferencing) 
Omzet en bedrijvigheid 
Bestaand Beperkte afname (zie 

werkgelegenheid) 
 

Nieuw Toename (zie werkgelegenheid), ook 
door mogelijkheden van nieuwe 
pricing methoden. 

 

                                                           
52 Vooral voor de telecommunicatieoperators kan de uitrol van glasvezelinfrastructuur grote gevolgen 
hebben. Naast nieuwe omzet en werkgelegenheid, kan de bestaande werkgelegenheid en omzet 
gekoppeld aan bestaande infrastructuren sterk teruglopen. Aangezien de telecommunicatieoperators 
conform SBI codering onder sector 64 vallen, zijn deze niet verder in tabel 5.10 opgenomen. 
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Categorie Verwachte directe effecten Verwachte indirecte effecten 
Overige effecten 
Vestigingsklimaat 
 

 De aansluiting op een glasvezelinfrastructuur is 
een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor 
automatiseringsbedrijven 

Mobiliteit & 
telewerken 

 Minder mobiliteit door telewerken en shared 
workspaces  

Netwerkeffecten 
 

 Meer efficiënte en nieuwe vormen van 
samenwerken tussen partnerbedrijven en 
opdrachtgevers door goede connectiviteit via 
glasvezelinfrastructuur treden netwerk- en 
clustereffecten op (bijv. in de AV sector; 
gezamenlijke workspaces, monitoring van 
voortgang van toepassingen, test van 
prototypes). 

 
 
5.4.5 Conclusie 

De sector Automatisering maakt al veelvuldig gebruik van breedbandinfrastructuur. 
Hier kan een glasvezelnetwerk een belangrijke vestigingsplaatsfactor vormen. De 
beschikbaarheid van “glas” kan leiden tot forse kostenbesparingen op 
telecommunicatie-uitgaven voor al gevestigde bedrijven, uitgaande van toepassing 
van Voice over IP en gebruik van het internet voor de opzet van Virtual Private 
Networks (zie § 3.3.1).  

Daarnaast is hier een duidelijk positief werkgelegenheidseffect te verwachten door 
de benodigde ontwikkeling van nieuwe diensten voor de infrastructuur en 
netwerkeffecten door clustering en nieuwe samenwerkingsmodellen. Het 
uitbesteden van services naar shared service centra en nieuwe leveringsmodellen 
via het Internet kunnen ook nieuwe bedrijvigheid (en banen) opleveren. 

 

5.5  ZORG 
 
5.5.1 Profiel van de sector 

In Rijnmond wonen en werken 1,6 miljoen mensen waarvan er ongeveer 100.000 
in de zorg werkzaam zijn. De dienstverlening in de zorg wordt verleend door 
ongeveer 120 zorgaanbieders die op vele (sub)locaties in het gehele gebied 
aanwezig zijn53. Thans geldt de zorgsector als een van de weinige groeisectoren. 
Tabel 5.11 geeft een schematische weergave van de sectorstructuur conform SBI 
indeling (code 85) met aantallen voor de regio Rijnmond. 

Tabel 5.11 Sectorindeling Zorg (CBS SBI Branche code 85) 
 
Sector Sector SBI Deelsector totaal totaal gem. aantal 
SBI omschrijving subcode Omschrijving aantal vestigingen aantal werknemers werknemers per vestiging
85 gezondheidszorg 851 Gezondheidszorg 1.270 32.559 25,6

852 Veterinaire diensten 56 286 5,1
853 Welzijnszorg 1.348 35.397 26,3

subtotaal 2.674 68.242
 Bron: Bedrijfsregister Zuid-Holland (peildatum 1-1-2002) 
 
 
                                                           
53 Bron: www.zorginrijnmond.nl  
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5.5.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde van breedband 

Een glasvezelinfrastructuur is binnen de zorg op verschillende gebieden in te 
zetten54: 

o tussen zorgorganisaties en de patiënt; 
o tussen en binnen zorgorganisaties, en 
o tussen patiënten onderling. 
 
Tussen zorgorganisaties en de patiënt 

Onderzoek van Dialogic onder breedbandgebruikers (inclusief ADSL en kabel) toont 
aan dat de meest gebruikte diensten betrekking hebben op verstrekking van 
medische informatie (51%).55 Volgens dit onderzoek is er interesse in toekomstig 
gebruik van de volgende thuiszorgdiensten:  

o - thuisrevalidatie (30%)56; 
o - beeldverbinding met hulpdiensten (29%). 
 
Andere voorbeelden van toepassingen in de communicatie tussen zorgorganisaties 
en patiënten zijn: 

o Consultatie op afstand op basis van beeldoverdracht: gezien de opkomst van 
gezondheidscentra (waardoor) kan consultatie op afstand een oplossing voor de 
toenemende gemiddelde reistijd zijn (evenals consultatie in het weekend of de 
avonduren)57.  

o Preventie, bijv. middels televoorlichting met (interactieve) beelden en geluid. 
Belangrijke probleemgebieden bij jongeren en ouderen zijn de toename van 
gevallen van diabetes, dikte (vetzucht) en depressies.  

o Domotica: door verschillende toepassingen die het wooncomfort verbeteren, 
kunnen ouderen, personen die slecht ter been zijn en revaliderenden langer 
thuis blijven wonen of na behandeling eerder terugkeren naar huis.  

 
Tussen en binnen zorgorganisaties 

Naast toepassingen van zorginstelling naar de patiënt zijn er ook binnen en tussen 
de verschillende zorginstellingen breedbandtoepassingsgebieden met een 
interessant potentieel: 

o Teleconsulting: verschillende specialisten bespreken onderling een patiënt of 
verschijnsel met gebruik van beelden. Deze toepassing is vooralsnog 
hoofdzakelijk inzetbaar in de cardiologie, radiotherapie en dermatologie. 

o Teleguiding: op afstand aanwijzingen geven tijdens een operatie.  
o Telechirurgie: operatie op afstand. 
o Teleteaching: onderwijs in een virtueel leslokaal. 
o Gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen.  
o Data-intensieve administratieve en communicatieprocessen. 
 

                                                           
54 Voor concrete voorbeelden van projecten verwijzen we naar www.platformtelemedicine.nl. 
55 Dialogic (2003). 
56 Het percentage mensen dat aangeeft van deze dienst gebruik te willen maken in de toekomst. 
57 Een test met een zgn. EyeCatcher (beeldverbinding met oogcontact) toont aan dat mensen in veel 
gevallen graag met hun huisarts of specialist willen communiceren door middel van een beeldverbinding 
(Dialogic, 2003).  

 58



Voordeel van genoemde televoorbeelden is dat hooggekwalificeerde specialisten 
kennis kunnen overdragen, zonder daarvoor hun ‘eigen’ ziekenhuis te verlaten. 
Teleconsulting, -guiding, - chirurgie en – teaching kunnen tot aanzienlijke 
kwaliteitsverbetering leiden (Figuur 5.3). 

Figuur 5.3 Teleconsult Erasmus MC (radiotherapie) 

 
Bron: https://doc.telin.nl/dscgi/ds.py/Get/File-8286/1 
 
Een illustratief voorbeeld vormt de samenwerking op dit punt tussen het Dijkzicht 
ziekenhuis, de Daniël den Hoed kliniek en – sinds kort – ook het Haagse Leyenburg 
ziekenhuis, die onderling beeldinformatie (röntgenfoto’s) “overstralen”. Ook het 
Zuider- en St. Clara Ziekenhuis ontwikkelen plannen om hun onderlinge 
straalverbinding (nu nog: 150 Mbps) te vervangen door een 1 Gb glasring, waarin 
overigens ook Grand Stand en luchthaven zijn opgenomen58. Een afgeleide 
toepassing is gebaseerd op installatie van röntgenapparatuur in de regio, bijv. bij 
bloedprikpunten en buitenpoli (Maassluis, Hoek van Holland, Goeree-Overflakkee). 
De röntgeninformatie wordt via breedbandige verbindingen naar het ziekenhuis 
verzonden, alwaar de beoordeling plaats vindt. Een dergelijke toepassing leidt tot 
lagere taxikosten en (vermoedelijk) tijdwinst. 

 
Wij koppelen apotheken, toeleveranciers en huisartsen in een netwerk. Nu gebruiken 
we daar nog huurlijnen voor. Indien er een dekkend FttH netwerk komt, kunnen we 
onze applicaties daar over laten lopen. Softwarematig moet er dan wel veel aangepast 
worden, maar als we weten wanneer het net er ligt, gaan we dat zeker doen. 
 
Toeleverancier ICT netwerken 
 
Een andere – gerelateerde – toepassing in de gezondheidszorg is videoconferencing 
voor (inter)collegiale consultatie, in eerste instantie tussen de vestigingen van 
Medisch Centrum Rijnmond-Zuid. Op langere termijn kan ook de expertise van 
specialisten elders in Nederland en daarbuiten worden benut. In de praktijk worden 
al steeds meer patiënten in kortere tijd door middel van teleconsulting besproken. 

                                                           
58 De investering in het passieve netwerk bedraagt naar verwachting k€480 (incl. k€80 voor de afkoop 
van de bestaande straalverbinding) en k€200 voor de actieve componenten. De graafwerkzaamheden 
zijn gepland vanaf begin september 2003 zodat met ingang van 2004 beeldinformatie kan worden over 
gestraald. De investeringen zijn naar verwachting in 2012 terugverdiend (in verband met de nieuwbouw 
van Lombardije). 
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Zeker indien daarbij beeldinformatie wordt gemanipuleerd, is een 
breedbandverbinding tussen alle betrokken partijen noodzakelijk. 

Tussen patiënten onderling 

Bij het contact tussen patiënten onderling kan een glasvezelverbinding ook worden 
ingezet, met het oog op:  

o eenzaamheidsbestrijding: vooral voor ouderen en gehandicapten, ook vanuit 
ziekenhuis (chatten met lotgenoten, familie, evt. met beeldcontact), en 

o ontspanning. In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam wordt bijvoorbeeld 
het verblijf aangenamer gemaakt met webcams en multi-player games.  

 
Steeds is het effect drieledig:  

o lagere reiskosten; 
o hogere kwaliteit van zorg, en  
o snellere diagnose.  
 
Tabel 5.11 geeft een overzicht van de breedbandtoepassingsgebieden in de 
zorgsector.  
 
Tabel 5.11 Toepassingsgebieden voor breedband in de zorgsector 
Zorginstelling  patiënt Binnen en tussen 

zorginstellingen 
Patiënt  patiënt 

Thuisrevalidatie Teleconsulting Eenzaamheidsbestrijding (chatten 
evt. met beeld) 

Beeldverbinding met 
hulpdiensten 

Teleguiding 

Consultatie op afstand met 
beeld 

Teleteaching 

Toegankelijkheid gegevens Domotica 
Administratie / communicatie Preventie 
Gegevensuitwisseling 

 
Ontspanning voor patiënten (bijv. 
Multi-player games) 

 
 
5.5.3 Adoptiebereidheid en mogelijke belemmeringen 

Hoewel glasvezel in algemene zin een duidelijke (theoretische) meerwaarde heeft, 
kampt de gezondheidszorg (wellicht meer dan andere sectoren) met enkele 
belangrijke belemmeringen:  

o privacy- en beveiligingsaspecten; 
o beperkte financiële middelen; 
o geen overeenstemming over standaarden en protocollen; 
o onwetendheid / onbekendheid, en 
o complexe processen. 
 
De privacy is niet eenduidig geregeld en gegarandeerd. Daarmee hangt de 
beveiliging van gegevens samen. Het gaat dan om integriteit van gegevens en 
beschikbaarheidaspecten. Zaken als beveiliging, identificatie en authenticatie zijn 
bij consumenten en zorgverleners de grootste zorg (70%) als het gaat om 
toepassing van ICT (Vollebregt, 2001).  

Ook de kosten vormen een belangrijke drempel. De ICT budgetten in de zorg zijn 
klein. Uitgaven voor ICT binnen de Nederlandse gezondheidszorg blijven ver achter 
vergeleken met andere sectoren (Vollebregt, ibid.). De gezondheidszorg besteedt 
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slechts 1,5 tot 5% van het totale budget aan ICT59. Over het algemeen is de inzet 
van ICT door ziekenhuizen en huisartsen groter dan binnen de thuiszorg (PWC, 
2001). Daarbij komt dat zorginstellingen over het algemeen niet interessant zijn 
voor marktpartijen, omdat deze instellingen niet kapitaalkrachtig zijn.  

Een belemmering voor grootschalige invoer van breedband in de zorg vloeit voort 
uit het feit dat de meeste ziekenhuizen en instellingen een eigen systeem hebben. 
Technische en inhoudelijke standaarden en protocollen ontbreken, en ook 
identificatie en autorisatie standaarden zijn er niet. Ook zijn er nog geen afspraken 
over sociaal-culturele aspecten. 

 
Er zijn al zeer veel ICT toepassingen ontwikkeld die de thuiszorg beter en efficiënter 
kunnen laten functioneren. Een van de belangrijke belemmeringen tot een 
grootschalige doorbraak is het ontbreken van een goede ICT infrastructuur bij alle 
schakels in de keten. Glas zou dat probleem oplossen. 
 
ICT manager in de zorg 
 
Onwetendheid en onbekendheid maken dat veel mensen (ook in de zorg) 
terughoudend zijn. Dit geldt voor mensen werkzaam in een zorginstelling, maar ook 
voor zorgconsumenten, ouderen bijvoorbeeld. Scholing en ondersteuning van deze 
onervaren zorg biedende en vragende personen kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de oplossing voor deze belemmering. 

Zorgprocessen zijn complex; er zijn verschillende partijen bij betrokken. Bovendien 
is de aard van de informatie divers en complex. Het inzetten van glasvezel in de 
zorg levert alleen resultaat op als de processen zelf eerst geoptimaliseerd worden. 
Ook zal de bureaucratie die in veel zorginstellingen heerst, moeten afnemen.  

 

5.5.4 Verwachte economische impact van glasvezel 

Binnen de zorgsector spelen effecten als omzet en winst een minder prominente rol 
dan in de hiervoor besproken sectoren. Meer waarde wordt gehecht aan 
kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in mogelijkheden om 
fouten te voorkomen (door telemonitoring), betere toegang tot gegevens, of het 
voorkomen van foute medicatie. Ook zijn er mogelijkheden voor betere scholing, 
nieuwe mogelijkheden voor onderzoek, betere mogelijkheden om meer kennis te 
mobiliseren (teleconsult / second opinion), betere preventie (bijv. televoorlichting).  

De Information Technology Association of America schat dat bij een investering van 
$18,1 miljard in breedband en andere geavanceerde technologieën de 
kostenbesparingen in de Amerikaanse zorgsector over een periode van zes jaar 
meer dan $120 miljard bedragen. Litan c.s. (2001) geven voor verschillende 
sectoren van de Amerikaanse economie schattingen van het 
kostenbesparingspotentieel dat samenhangt met benutting van internet. Voor de 
gezondheidszorg ramen zij de kostenbesparingen in 5 jaar tijd op $ 41 miljard. 

                                                           
59 www.nvz-prict.nl/rapport1/tussenrapportage-PEP-003.htm  
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Tremblay (2000) gaat ervan uit dat 60% van de inefficiëntie in de zorgsector wordt 
veroorzaakt door het verplaatsen van goederen, 25% door informatie over 
producten en leveranciers en 15% door het beheren van contracten, bestellingen 
e.d. Door middel van e-procurement (overheidsaankopen via internet) kan 6 à 
13,5% aan besparingen worden gerealiseerd. Dit levert ook tijd op, die weer ten 
goede komt aan de kwaliteit. 

 
 
De effecten van breedband voor de zorgsector? Daar hoef je voor mij niet aan te 
rekenen. Je gaat me toch ook niet vragen wat het kost om de hele dag geen telefoon 
of stopcontact te hebben? 
 
Gerard van Hoorn, Nictiz 
 
Tabel 5.12 geeft een overzicht van de economische effecten van een 
glasvezelnetwerk voor de zorgsector.  

Tabel 5.12 Economische effecten van glasvezelinfrastructuur voor de zorgsector 
Categorie Verwacht directe 

effecten 
Verwacht indirecte effecten 

Werkgelegenheid 
 

Nieuwe IT specialisten 
in zorginstellingen 
nodig (IT afdeling) 

Arbeidsdruk kan verlaagd worden, maar 
personeelstekort moeilijk op te lossen. 

Kostenbesparingen  
Communicatie Directe besparing op 

communicatiekosten 
en administratiekosten 

 

Inkoop - - 
Productie - - 
Logistiek  E-procurement en supply chain management  
Overig  Thuisrevalidatie / telemonitoring / domotica: 

besparing op dure ziekenhuisbedden, 
kostenbesparing doordat er minder gereisd hoeft te 
worden, kostenbesparingen doordat er minder 
foute medicatie wordt voorgeschreven 

Omzet en bedrijvigheid  
Bestaand - - 
Nieuw - - 
Overige effecten  
Logistieke concepten  Centrale dataopslag, betere toegang tot medische 

informatie, verbetering communicatiestructuren 
Mobiliteit & telewerken 
 

 Specialisten kunnen in eigen ziekenhuis blijven, 
terwijl ze toch kunnen samenwerken met andere 
specialisten. 
Patiënten kunnen mogelijk ook vaker op afstand 
geholpen worden. 

Netwerkeffecten 
 

 Succes van e-procurement en supply chain 
management hangt af van aantal partijen dat 
gebruik maakt van het glasvezelnetwerk 

 
 
5.5.5 Conclusie 

De Nederlandse gezondheidszorg wordt gekenmerkt door wachtlijsten, 
personeelstekorten, een hoog kostenniveau, veeleisende patiënten, genoodzaakte 
kwaliteitsverbetering, etc. De demografische verschuiving in de samenleving zal de 
druk op de gezondheidszorg verder vergroten. Breedbandnetwerken kunnen – 
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indien tijdig en op grote schaal beschikbaar – een cruciale rol spelen om het 
gewenste niveau van zorg (tenminste) te kunnen handhaven.60

De meerwaarde van een glasvezelinfrastructuur in de zorgsector lijkt vooral te 
liggen in de mogelijkheid om beeld te gebruiken en te manipuleren. Ook als er 
gedetailleerde metingen gedaan worden, waarbij grote datastromen ontstaan, is 
bandbreedte van belang. Maar alleen met de aanleg van een glasvezelnetwerk zijn 
er nog geen diensten, die voor een groot deel de meerwaarde bepalen. 
Geraadpleegde deskundigen geven aan dat glasvezel vooral als enabling technology 
moet worden gezien waarmee beoogde effecten kunnen worden bereikt mits een 
herontwerp plaatsvindt van bestaande processen en procedures.  

Dienstenontwikkeling is evenzeer van belang. De mogelijkheid tot 
kwaliteitsverbetering en kostenbesparing zorgt ervoor dat glasvezel een belangrijke 
plaats kan innemen in de gezondheidszorg. Wel zijn er barrières die een snelle en 
volledige invoer in de zorg bemoeilijken: privacy- en beveiligingsaspecten, beperkte 
financiële middelen, standaarden en protocollen, onwetendheid/onbekendheid, 
complexe processen. 

 

5.6  (ELEKTRONISCHE) OVERHEID 
 
5.6.1 Profiel van de sector 

In de overheidssector in de regio Rijnmond zijn 25.000 mensen werkzaam en 
bestaan er 258 vestigingen. Het gaat dus om relatief grote organisaties met een 
hoog aantal werknemers per vestiging.  

Tabel 5.13 geeft een schematische weergave van de sectorstructuur conform SBI 
indeling (code 75) met aantallen vestigingen en werknemers voor de regio 
Rijnmond. 

Tabel 5.13 Sectorindeling overheid (CBS SBI Branche code 75) 
 
Sector Sector SBI Deelsector totaal totaal gem. aantal 
SBI omschrijving subcode Omschrijving aantal vestigingen aantal werknemers werknemers per vestiging
75 overheid 751 Openbaar bestuur 125 12.475 99,8

752 Overheidsdiensten 114 9.477 83,1
753 Verplichte sociale verzekeringen 19 3.041 160,1

subtotaal 258 24.993
 Bron: Bedrijfsregister Zuid-Holland (peildatum 1-1-2002) 
 
We spreken van een elektronische overheid als een overheidsorganisatie voor haar 
publieke taken – en daarachter haar werkprocessen, dienstverlening en interactie 
met burgers en bedrijfsleven - gebruik maakt van ICT, waarbij zij de nieuwe media 
heeft verbonden aan de oude media.61 Het betreft dus (interne) werkprocessen, 
(externe) dienstverlening en informatievoorziening van overheidsinstellingen die 
worden afgewikkeld via open dan wel gesloten elektronische netwerken.  

De belangrijkste beloftes van een elektronische overheid zijn:  

                                                           
60 Zie Expertgroep Breedband (2002), p.7. 
61 Dialogic, ZenC en Argitek (2002): rapportage ICT toets pijler E: stand van zaken elektronische 
overheid. 
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o grotere efficiëntie (minder zoekkosten, minder tussenschakels, minder 
loketten);  

o grotere effectiviteit: ICT draagt bij aan probleemoplossend vermogen en  
ondersteuning bij uitvoering van publieke taken, en 

o intelligenter opereren: bestaande informatie en kennis wordt slimmer omgezet 
in toegevoegde waarde en nieuwe (proactieve) diensten.  

 
De beoogde effecten van een elektronische overheid zijn:  

o betere dienstverlening, en dus grotere klanttevredenheid bij burgers en minder 
administratieve lasten voor bedrijven;  

o meer transparantie, en 
o hogere kwaliteit en een beter democratisch gehalte in de besluitvorming.  
 
 
5.6.2 Toepassingsgebieden en meerwaarde van breedband 

Breedbandtoepassingen zijn binnen de overheid op verschillende gebieden in te 
zetten: 

o tussen overheid en burger/bedrijfsleven;  
o tussen overheden onderling, bijv. het Rijksintranet: RYX (zie tekstkader), en 
o binnen overheidsinstellingen. 
 
De meerwaarde van breedband komt tot uitdrukking in de volgende mogelijke 
toepassingsgebieden: 

o zware GIS-applicaties, bijv. voor bestemmingsplannen, wegenbeheer, 
bouwbestekken; 

o samenwerking tussen overheden met zware applicaties en zware bestanden, 
bijv. in het project DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke plannen); 

o ontsluiting van grote databases via een single point of presence, bijv. het GBA 
bestand; 

o shared services (bijv. rond beveiliging), en 
o aanbieding van AV-materiaal, bijv. uitzending van gemeenteraadvergaderingen. 
 
Tabel 5.14 vat de toepassingen van breedband in de sector Overheid samen. 

Tabel 5.14 Toepassingsgebieden van breedband in de sector Overheid 
Overheid > burger/bedrijf Overheden onderling Binnen overheids- 

organisaties 
Data-intensieve diensten 
(bijv. uitwisseling van bestek- 
informatie) 

Raadpleging /mutaties van 
zware (GIS) bestanden (bijv. 
wegenbeheer, milieu- 
informatiesysteem) 

Gebruik / raadpleging van zware 
applicaties/bestanden 

Aanbieden GIS applicaties Shared services: beveiliging, 
PKI-generator 

Opleidingsfaciliteiten 

Aanbieden AV-materiaal Uitwisselen van bewegend beeld 
of hoge resolutie beeldmateriaal 

Shared services: op centrale 
server geïnstalleerde applicaties 
worden aangeboden aan clients 
(werkplekken)  

E-procurement: ondersteuning 
inkoopprocessen van 
overheidsorganisaties 

Videoconferencing 
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Voorbeeldproject: RYX (Rijksintranet) 
 
RYX verbindt de Haagse ring (alle departementen) met een glasvezelnetwerk en 
heeft een projectbegroting van € 30 miljoen, en een jaarlijkse beheersbegroting 
van € 5 miljoen. 
 
Vooralsnog fungeert RYX vooral als informatieplatform, waar ook documenten 
gedeeld kunnen worden en kan worden samengewerkt tussen personen op 
verschillende locaties. Een chatservice en gemeenschappelijke e-mail ligt in de 
planning. Deze toepassingen zullen naar verwachting vrij veel bandbreedte 
gebruiken. 
 
In een kosten-batenanalyse (NEI i.s.m. Dialogic, 2002) is becijferd dat bij een 
penetratiegraad van 50% de besparingen als gevolg van de beschikbaarheid van 
RYX oplopen tot € 3,1 miljoen per jaar. De totale baten bedragen op de langere 
termijn € 8,2 miljoen, tegen een kostenniveau van € 6,4 miljoen. 
 
Het is aannemelijk te veronderstellen dat een Intranet op basis van een 
glasvezelnetwerk voor de Rotterdamse regio (waardoor alle overheidsorganisaties 
met elkaar verbonden worden) een vergelijkbare positieve kosten-batenanalyse 
laat zien. 
 
 
5.6.3 Huidige belemmeringen 

Binnen het domein elektronische overheid zijn er vele ‘puzzelstukjes’ die 
tegelijkertijd (passend) op tafel moeten komen om tot een verbetering van de 
prestatie van de overheid te kunnen komen. Belangrijke elementen zijn daarin: 

o oplossing voor problemen met de identificatie / authenticatie als basis voor 
dienstverlening (PKI: public key infrastructure); 

o aanwezigheid van authentieke registraties; 
o beveiligd berichtenverkeer; 
o afspraken over interfaces en standaarden voor gegevensuitwisseling; 
o oplossingen betreffende de (nu gebrekkige) regie richting elektronische 

overheid en de (eveneens gebrekkige) coördinatie tussen betrokken partijen 
(vooral overheidsorganisaties), en 

o institutionele belemmeringen, zoals bestuurlijke autonomie op het punt van de 
inrichting van de ICT-functie62. 

 
 
Je hebt eerst en vooral visie nodig. Niet alle plannen zijn van tevoren rond te krijgen 
met kosten-batenanalyses. 
 
Michel Bouten, ICTU 
 
Bandbreedte is op zichzelf (op dit moment) geen knelpunt voor het tot ontwikkeling 
komen van de elektronische overheid, maar er zijn wel knelpunten die ‘raken’ aan 
de infrastructuur voor datacommunicatie (zoals PKI en beveiligd berichtenverkeer).  

  
                                                           
62 Zie ook paragraaf 4.1 (analyse van de barrières) in het rapport Een kwestie van uitvoering, 
vernieuwingsagenda voor de presterende overheid (2003), ook wel bekend als ‘de Belgen doen het 
beter’. Een gerelateerd knelpunt is het verschil in visie op de mogelijkheden van glasvezelinfrastructuur 
vanuit het perspectief van datacommunicatie en dat van telecommunicatie.  
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5.6.4 Verwachte economische impact van glasvezel 

Tabel 5.15 zet de verwachte economische effecten van glasvezel voor de sector 
Overheid op een rij. 

Tabel 5.15 Economische effecten van glasvezelinfrastructuur voor de sector 
Overheid 
 
Categorie Verwacht directe effecten Verwacht indirecte effecten 
Werkgelegenheid 
 

Efficiencywinst en daardoor 
besparing op arbeid 

Verandering van functies (meer nadruk op ICT 
vaardigheden en klantgericht werken) 
Verschuiving van functies, bijv. van balie naar 
elektronische kanalen 

Kostenbesparingen  
Communicatie Directe besparing op 

communicatiekosten (tot 60 à 
70%)63  

 

Inkoop Lagere kosten door 
gebundelde inkoop (bijv. 
softwarelicenties)64

Breedband kan belangrijke impuls geven aan 
ontstaan van elektronische marktplaatsen voor e-
procurement 

Productie - In veel werkprocessen van overheid is 
efficiencywinst van 25% mogelijk in elektronische 
transacties65

Logistiek  Kanaalverschuivingen: van fysieke en papieren 
stromen naar elektronische contacten en 
interacties 

Overig  Samenwerking tussen overheden leidt tot minder 
reiskosten, vergaderfaciliteiten, etc. 

Omzet en bedrijvigheid  
Bestaand - Opkomst van ASP-oplossingen (shared services) 
Nieuw Nieuwe diensten door 

horizontale (over beleids-
onderwerpen heen) en 
verticale (over overheidslagen 
heen) integratie 

- 

Overige effecten  
Logistieke concepten  Centrale dataopslag, betere 

communicatiestructuren 
Mobiliteit & telewerken 
 

 Door telewerken en samenwerken in virtual 
offices minder vervoersbewegingen 

Netwerkeffecten 
 

 Internetpenetratie onder huishoudens en 
bedrijven is enorme hefboom naar ontsluiting en 
gebruik van elektronische diensten 

 
 
Een belangrijk (kwalitatief) effect – dat niet is meegenomen in tabel 5.15 – is de 
samenhang tussen betere dienstverlening en klanttevredenheid: verbetering van 
dienstverlening leidt tot verbetering van tevredenheid en vertrouwen bij burgers en 
bedrijven. Zo wordt in Canada meting van klanttevredenheid gezien als 
lakmoesproef voor de succesvolle ontwikkeling van elektronische overheid. Niet de 
efficiencywinst en de kostenbesparingen staan voorop, maar het presteren van de 
overheid in relatie tot de wensen, behoeften en klachten van burgers (Citizens First, 
2000, 2002). 

 

                                                           
63 Zie onderzoek van OT2000/ON21. 
64 In het kosten-baten onderzoek naar RYX (NEI i.s.m. Dialogic, 2002) bleek de helft van de potentiële 
baten te bestaan uit besparingen op inkoop licenties en content. 
65 Interview met dhr. M. Bouten (ICTU). 
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5.6.5 Conclusie 

Toepassing van breedband bij de elektronische overheid is vooral relevant voor 
enkele ‘niches’ binnen het domein van:  

o de elektronische dienstverlening,  
o interactieve beleidsvorming (GIS, bestekinformatie, AV content), en  
o data-intensief verkeer (zware bestanden, GIS-applicaties, samenwerken op 

afstand) tussen overheden.  
Het aantal toepassingsmogelijkheden is op dit moment nog beperkt. Voor de 
meeste diensten en werkprocessen kan vooralsnog worden volstaan met beperkte 
bandbreedte. De meeste diensten en werkprocessen zullen naar verwachting steeds 
data-intensiever worden. Op termijn kan beschikbare bandbreedte en de 
bijbehorende quality of service wel een knelpunt vormen. Deze knelpunten zullen 
het eerst ontstaan in het verkeer tussen overheden. Bij de dienstverlening van 
overheid naar burger en bedrijf zal er minder snel sprake zijn van knelpunten rond 
de benodigde bandbreedte. 

 

5.7  CONCLUSIES 
 
De sectorale quick scans geven aan dat veel bedrijven en organisaties in de 
onderzochte sectoren in de regio geen duidelijk beeld hebben van de verwachte 
effecten van de beschikbaarheid van breedband voor hun werkprocessen, 
communicatie en IT systemen. De cases leveren vooral – waardevolle – 
kwalitatieve informatie op over mogelijke toepassingsgebieden en nieuwe diensten. 
Naar ons oordeel leveren de cases echter te weinig concrete gegevens op welke 
bruikbaar zijn als kengetallen voor sectorspecifieke uitspraken in de kwantitatieve 
analyse (hoofdstuk 7). 

Niettemin wijzen de quick scans van de vijf onderzochte sectoren in de richting van 
een groot toepassingspotentieel voor informatie-intensieve bedrijven in het 
MKB66, de diensten voor het vervoer en havengerelateerde activiteiten, de 
zorgsector, en de publieke (gemeentelijke) dienstverlening. Tabel 5.16 geeft 
hiervan een overzicht. Enkele van de belangrijkste zijn:  

o De detailhandel kan profiteren van de betere winkelervaring van het 
elektronische verkoopkanaal (op de BtoC markt), van de mogelijkheden voor 
ondersteuning van interne werkprocessen (bijv. door de elektronische 
uitwisseling van productinformatie) en van stroomlijning van het logistieke 
proces in relatie tot groothandel en fabrikanten (in BtoB interactie). 

o Diensten voor het vervoer kunnen profiteren van een verbetering in de 
connectiviteit tussen middelgrote en kleine, en grotere bedrijven enerzijds en 
nieuwe diensten rondom informatielogistiek zoals het Port Community Systeem 
(mits voldaan is aan standaardisatievoorwaarden) anderzijds.  

o De reisbranche kan baat hebben bij nieuwe (verbeterde) mogelijkheden om 
productinformatie aan te bieden (incl. AV materiaal over reisbestemmingen), 
boekingssystemen, (real time) elektronische berichtenuitwisseling en printing-
on-demand.  

                                                           
66 Grote bedrijven hebben immers veelal reeds hun eigen oplossingen en voorzieningen voor 
datacommunicatie getroffen. 
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o De sector automatisering maakt al veelvuldig gebruik van 
breedbandinfrastructuur. Hier kan de aanwezigheid van een glasvezelnetwerk 
een belangrijke vestigingsplaatsfactor vormen. “Glas” kan tot forse 
kostenbesparingen op telecommunicatie-uitgaven leiden voor al gevestigde 
bedrijven. Daarnaast is hier een duidelijk werkgelegenheidseffect te verwachten 
door de benodigde ontwikkeling van nieuwe toepassingen en diensten zoals 
back-up- en outsourcing services.  

o De zorg zou in principe volgens de wet van de stimulerende achterstand sterk 
moeten kunnen profiteren van een glasvezelnetwerk.  

o Voor de (elektronische) overheid moeten de toepassingsmogelijkheden primair 
gezocht worden in het elektronisch verkeer tussen overheden.  

 
Generieke toepassingsmogelijkheden voor alle sectoren liggen in de sfeer van HRM 
toepassingen, het gebruik van webapplicaties voor onder meer ERP, ASP-diensten, 
remote dataopslag, e.d. 

Verschillen tussen sectoren in uitgangssituatie en in toepassingspotentieel maken 
dat een vergelijkend oordeel voor de te verwachten effecten per sector op basis van 
deze analyse niet goed te maken zijn (het is immers geen benchmarkonderzoek). 
Wel kan een samenvattend beeld geschetst worden van het toepassingspotentieel, 
de directe en indirecte effecten per bekeken sector (tabel 5.16 en 5.17). Voor zover 
de sectorale bevindingen een landelijke strekking hebben, kunnen deze naar alle 
waarschijnlijkheid ook van toepassing worden geacht op de Rotterdamse situatie 
(zie Bekkers et al., 2002).  

Tabel 5.16 Impact van een glasvezelnetwerk in vijf onderzochte sectoren 

Sector Impact67

o Detailhandel en reparatie 0/+ 

o Dienstverlening vervoer + 

o Automatisering + 

o Zorg ++ 

o Overheid + 

 

                                                           
67 Deze impact is kwalitatief bepaald aan de hand van gesprekken met experts. Impact is een optelsom 
van effecten op de volgende gebieden: werkgelegenheid, kostenbesparingen (communicatie, inkoop, 
productie, logistiek, marketing, overig), omzet en bedrijvigheid (bestaand, nieuw) en  overige effecten 
(vestigingsklimaat, logistieke concepten, mobiliteit & telewerk, netwerkeffecten). ++ staat voor een 
groot positief effect, + voor een gematigd positief effect en +/- voor een neutrale impact. 



Tabel 5.17  Economische effecten van glasvezelinfrastructuur voor de sectoren Detailhandel en reparatie (D), dienstverlening Vervoer 
(V), Automatisering (A), Zorg (Z), en (elektronische) Overheid (O). 

Categorie Verwacht directe effecten Verwacht indirecte effecten 
Werkgele-
genheid 

Geen (D, V) 
Positief werkgelegenheideffect bij uitrol/onderhoud van 
glasvezelnetwerk, faciliteiten en apparatuur; bij de productie 
infra-componenten en apparaten bij klanten/afnemers (A). 
Minder banen door efficiëntere/goedkopere communicatie (A) 
Nieuwe IT specialisten in zorginstellingen (IT afdeling) (Z) 
Efficiencywinst, arbeidsbesparing (O) 

Geen (D) 
Mogelijk beperkt door nieuwe kennisintensieve dienstverleners / ketenregisseurs die 
glasvezelinfrastructuur gebruiken als onderliggend netwerk (V) 
Positieve indirecte werkgelegenheideffecten door de ontwikkeling van diensten en 
toepassingen (Pociask, 2002) (A). 
Arbeidsdruk kan verlaagd worden, maar personeelstekort moeilijk op te lossen (Z). 
Verandering van functies (meer nadruk op ICT vaardigheden / klantgericht werken) (O) 
Verschuiving van functies, bijv. van balie naar elektronische kanalen (O) 

Kostenbesparingen 
Commu- 
nicatie 

Minder kosten, afhankelijk v. prijs aansluiting (D, V, A) 
Directe besparing communicatie- en administratiekosten (Z) 
Directe besparing op communicatiekosten (tot 60à70%) (O) 

 

Inkoop Lagere kosten door gebundelde inkoop (bijv. software-
licenties) (O) 

Beperkt (D, V) 
Beperkt, bijv. door vraagbundeling (A) 
Belangrijke impuls voor elektronische marktplaatsen voor e-procurement (O) 

Productie  Kostendaling door digitale productie en productie-on-demand, voor beperkt aantal 
producten (D) 
Reductie printkosten brochures (V, reisbranche) 
Dalende productiekosten door gedistribueerd productontwerp en –ontwikkeling (A).  
Kostenverlaging door aanbod van producten via glasvezelinfrastructuur, vooral voor 
aanbieders van standaard software en ASP (A). 
In veel werkprocessen van overheid: efficiencywinst van 25% mogelijk in elektronische 
transacties (O) 

Logistiek  Detaillist moet van elk product een prijsaanduiding (ook per standaardeenheid) geven. 
Dit levert circa €450 miljoen aan administratie lasten op voor de detailhandel. Flinke 
reductie administratieve lasten door deze verplichting te automatiseren (D). 
Nieuwe toepassingen reduceren logistieke kosten (V) 
Door nieuwe toepassingen beperkte reductie logistieke kosten (A) 
E-procurement en supply chain management (Z) 
Kanaalverschuivingen: van fysieke en papieren stromen naar elektronische contacten en 
interacties (O) 

Marketing  Marketing via e-mail kan ten opzichte van fysieke brochures leiden tot een 
kostenbesparing van €1,10 per benaderde consument (D) 
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Kostenbesparingen (vervolg) 
Overig  Door hogere omloopsnelheid, kortere doorlooptijden, kleinere voorraden, omzetstijging en 

kostenbesparing op marketing en service verbetering van algemene marge voor de 
gemiddelde detaillist met 10 à 20% (D) 
Minder reiskosten (videoconferencing) (V, A) 
Thuisrevalidatie / telemonitoring / domotica: besparing op dure ziekenhuisbedden, 
kostenbesparing doordat er minder gereisd hoeft te worden, kostenbesparingen doordat 
voorschrijven minder foute medicatie (Z) 
Samenwerking tussen overheden leidt tot minder reiskosten, vergaderfaciliteiten, etc. (O) 

Omzet en bedrijvigheid 
Bestaand Beperkte afname (zie werkgelegenheid) (A) 

 
Gedeeltelijke omzetverschuiving naar on-line kanaal levert nauwelijks extra omzet op. 
Omzetverschuiving van aanverwante sectoren naar webshops (bijv. cateraars die omzet 
verliezen aan Albert webshop) (D). 
Bestaande omzet zal voor een deel verschuiven naar het on-line kanaal, hier wordt 
nauwelijks extra omzet door verwacht (V)  
Opkomst van ASP-oplossingen (shared services) (O) 

Nieuw Toename (zie werkgelegenheid), ook door mogelijkheden 
van nieuwe pricing methoden (A) 
Nieuwe diensten door horizontale (over beleids-
onderwerpen heen) en verticale (over overheidslagen 
heen) integratie (O) 

Beperkt, bijv. voor kennisintensieve dienstverleners en ketenregisseurs (V) 
Beperkte nieuwe omzet door winst marktaandeel bij concurrenten in aanpalende sectoren. 
Aanbieders van digitale producten verwachten mogelijkheden voor nieuwe omzet (naast 
verschuiving van een deel van de bestaande omzet) (D).  
Geen (V) 

Overige (indirecte) effecten 
Vestigings
-klimaat 

Voor ‘high-traffic’ locaties is een glasvezelaansluiting een belangrijke vestigingsplaatsfactor (D) 
Voor informatie-intensieve bedrijven is een glasvezelaansluiting een positieve vestigingsplaatsfactor (V) 
De aansluiting op een glasvezelinfrastructuur is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor automatiseringsbedrijven (A) 

Logistieke 
concepten 

Betere planning, transportoptimalisatie (incl. retourstromen), daardoor beter voorraadbeheer en store management mogelijk (D) 
Betere planning, transportoptimalisatie incl. retourstromen), waardoor een verbeterd gebruik van transportcapaciteit (V) 
Centrale dataopslag, betere toegang tot medische informatie, verbetering communicatiestructuren (Z) 
Centrale dataopslag, betere communicatiestructuren (O) 

Mobiliteit 
& 
telewerk 

Beperkte effecten verwacht, sector leent zich niet zo voor telewerken (D, V) 
Minder mobiliteit door telewerken en shared workspaces (A) 
Specialisten kunnen in eigen ziekenhuis blijven, terwijl ze toch kunnen samenwerken met andere specialisten (Z). 
Patiënten kunnen mogelijk ook vaker op afstand geholpen worden (Z). 
Door telewerken en samenwerken in virtual offices minder vervoersbewegingen (O) 

Netwerk-
effecten 
 

Schaalvoordelen belangrijk om webshops rendabel te maken (D) 
Het creëren van een goede connectiviteit via de glasvezelinfrastructuur is van groot belang voor het slagen van het PCS. Hoe meer partijen hierop 
aansluiten, hoe groter de effecten zullen zijn (V) 
Meer efficiënte/nieuwe samenwerkingsvormen tussen partnerbedrijven & opdrachtgevers door goede connectiviteit via glasvezelinfrastructuur treden 
netwerk- en clustereffecten op (bijv. in de AV sector; gezamenlijke workspaces, monitoring van voortgang van toepassingen, test van prototypes) (A)  
Succes van e-procurement en supply chain management hangt af van aantal partijen dat gebruik maakt van het glasvezelnetwerk (Z) 
Internetpenetratie onder huishoudens en bedrijven is enorme hefboom naar ontsluiting en gebruik van elektronische diensten (O) 



6.  Sectoroverschrijdende effecten 

Naast een sectorale verkenning van de impact van de aanleg van een 
glasvezelnetwerk voor de regio Rotterdam Rijnmond is ook nagegaan waaruit de 
sectoroverstijgende impact van een dergelijk netwerk kan bestaan. De resultaten 
van deze thematische verkenning zijn beschreven in dit hoofdstuk. 
Achtereenvolgens komen aan de orde:  

o Vestigingsklimaat (§ 6.1);  
o Ketenlogistiek (§ 6.2); 
o Vastgoed (§ 6.3), en 
o Mobiliteit (§ 6.4). 
 

 
6.1  THEMA VESTIGINGSKLIMAAT  
 
De kwaliteit van de elektronische infrastructuur vormt een steeds belangrijker 
onderdeel van de attractiviteit en het vestigingsklimaat in een regio, zowel voor 
bedrijven (vooral zakelijke dienstverleners) als voor bewoners (kenniswerkers) en 
toeristen die de regio bezoeken. Een goede elektronische infrastructuur kan een 
belangrijke ondersteuning geven aan het bevorderen en promoten van de 
attractiviteit van Rotterdam en de regio Rijnmond. 

 

6.1.1 Attractiviteit van stad en regio 

City marketing richt zich op het bevorderen en promoten van de attractiviteit van 
de stad voor het bedrijfsleven, bewoners en toeristen. Voor iedere doelgroep spelen 
specifieke factoren, die de aantrekkelijkheid van een stad beïnvloeden (Van de Berg 
et al., 2002). 

Voor burgers wordt de attractiviteit van de stad onder meer bepaald door de 
beschikbaarheid van een passende woning (woningen met een glasvezelaansluiting 
hebben een hogere waarde en attractiviteit, vooral voor kenniswerkers), voldoende 
werkgelegenheid, de ligging en bereikbaarheid, een goede gezondheidszorg, 
voldoende mogelijkheden voor shopping, aanwezigheid van faciliteiten voor 
ontspanning en entertainment, aanwezig zijn van kunst- en cultuurinstellingen. De 
menselijke factor is de belangrijkste resource in de kenniseconomie. Middels een 
goede city marketing kunnen hoogopgeleiden beter aan een stad of regio gebonden 
worden. Via ICT-toepassingen wordt de toegankelijkheid tot welvaartselementen 
(zoals shopping, gezondheidszorg) vergroot door het overbruggen van tijd en 
plaats. Daarnaast wordt door de kwaliteit van welvaartselementen verbeterd door 
middel van personalisatie, product- en service innovatie. 

Voor bedrijven wordt de attractiviteit van de stad onder meer bepaald door de 
beschikbaarheid van afzetmarkten, de beschikbaarheid van middelen, de 
beschikbaarheid van arbeidskrachten, de attractiviteit van de stad als leef– en 
werklocatie, de ligging en bereikbaarheid en ten slotte de beschikbaarheid van 
state-of-the-art ICT infrastructuur. Vooral voor ICT en mediabedrijven die grote 
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hoeveelheden aan data versturen is de aanwezigheid van een betrouwbare 
breedbandvoorziening expliciet een belangrijke vestigingsplaatsfactor (zie ook 
6.3.2).  

Voor bezoekers c.q. toeristen wordt de attractiviteit van de stad onder meer 
bepaald door de aanwezigheid van attracties, evenementen, de beschikbaarheid 
van verblijfsmogelijkheden en restauratieve voorzieningen, de ligging en 
bereikbaarheid. 

Van bovengenoemde factoren zijn beschikbaarheid van adequate ICT-infrastructuur 
(gericht op bewoners en bedrijfsleven), bereikbaarheid (in de virtuele zin: via 
breedbandinfrastructuur) en werkgelegenheid (via informatie-intensieve 
bedrijvigheid) direct of indirect gerelateerd aan “breedband”. Naarmate deze 
factoren zwaarder wegen voor de betrokken doelgroepen dan wel naarmate een 
stad beter voorziet in deze factoren, kan worden aangenomen dat een 
glasvezelinfrastructuur meer impact heeft op de aantrekkingskracht van een stad. 

 

6.1.2 Criteria in de keuze van een vestigingslocatie 

In een marktonderzoek onderscheiden onroerend goed consultants Healey & Baker 
(2001)68 de volgende factoren die de vestigingsplaatskeuze van bedrijven 
beïnvloeden: 

o Kwaliteit van medewerkers 
o Kosten van medewerkers 
o Eenvoudige toegang tot markten 
o Externe transportverbindingen  
o Kwaliteit van telecommunicatieverbindingen (de beschikbaarheid van ‘glas’ kan 

deze factor positief beïnvloeden) 
o Overheidsklimaat 
o Kwaliteit versus kosten van kantoorruimte 
o Beschikbaarheid van kantoorruimte 
o Aantal gesproken talen  
o Kwaliteit van leefomstandigheden voor medewerkers (de beschikbaarheid van 

‘glas’ draagt bij aan een attractieve woonomgeving)  
o Vrijwaring van vervuiling (de beschikbaarheid van glasvezelinfrastructuur 

verlaagt de drempel naar telewerk, waardoor de met woon-werkverkeer 
samenhangende emissies worden gereduceerd 

 
Van deze factoren vormt de kwaliteit van telecommunicatieverbindingen (in relatie 
tot de prijs) in een breed scala van factoren slechts één factor die de 
vestigingsplaatskeuze beïnvloedt. Wel gaat het om een niet onbelangrijke factor, 
althans voor bedrijven die zich oriënteren op een vestigingsplaats in Europa als 
belangrijkste e-locatie. Na de beschikbaarheid van een betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening (73%) wordt bandbreedte en glasvezelcapaciteit door 61% 
van de ondervraagde managers van Amerikaanse bedrijven als belangrijkste factor 
gezien.  

 

                                                           
68 www.cushmanwakefieldeurope.com/servlets/site/readArticle?newsID=626&source=search'  
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6.1.3 Conclusie 

Het succes en de attractiviteit van een stad wordt in toenemende mate bepaald 
door het imago van een stad en de communicatie-infrastructuur die beschikbaar is. 
Door benutting van nieuwe communicatiemogelijkheden via glasvezelinfrastructuur 
kan het imago van een stad worden verbeterd bij bewoners, bedrijven en toeristen, 
zowel binnen de regio als buiten de regio. Aangezien de economie steeds meer een 
kenniseconomie wordt en Rotterdam zich ook als moderne kennisstad wil profileren 
kan een goede state-of-the-art ICT infrastructuur als noodzaak worden beschouwd. 
Aangezien ook andere steden deze ambitie hebben, kan niet worden 
achtergebleven (aangezien anders de mogelijkheid bestaat achter te gaan lopen).  

Glasvezel kan bijdragen aan het behouden en aantrekken van bedrijven, inwoners 
en toeristen. In samenhang met andere thema’s kan de glasvezelinfrastructuur 
bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en beter verkopen van het product 
‘stad’ als woon- en vestigingslocatie door middel van:  

o stimuleren van de productiviteit in R&D (bijv. in biotechnologie) 
o meer attractieve woonlocaties (vooral voor kenniswerkers is telewerken een 

attractief alternatief voor filerijden) 
o meer toerisme door goede en snelle informatieontsluiting (denk aan 

informatiezuilen in de stad) en betere samenwerking tussen overheid, VVV’s, 
attracties 

o hogere kwaliteit en beter bereikbare overheidsinstanties 
o democratiseren en nauwer betrekken van bewoners bij de stad en beleid 
o betere toegang van achterstandgroepen en minderheden tot onderwijs  
o revitalisering van achtergebleven gebieden (in het bijzonder voor het MKB) 
o betere zorg door nieuwe toepassingen 
o bevordering en betere ontsluiting van kunst, cultuur en events 
o betere bereikbaarheid van de stad  
o beter openbaar vervoer door betere informatievoorziening. 
 
Van belang zijn investeringen, niet alleen in infrastructuur, maar ook in nuttige 
applicaties. Zonder applicaties en veranderingen in bestaande processen en 
procedures zal een glasvezelinfrastructuur naar verwachting weinig effect hebben 
op de aantrekkingskracht van de stad. 

  
6.2  THEMA KETENLOGISTIEK 
 
Logistieke processen worden ondersteund en zijn in toenemende mate afhankelijk 
van een goede informatie-infrastructuur. Bij verplaatsing van goederen van de 
verzender naar de uiteindelijke ontvanger zijn veel organisaties vanuit verschillende 
sectoren betrokken; daarbij wordt ook de nodige informatie uitgewisseld. Figuur 6.1 
geeft een beeld van de onderlinge afhankelijkheden en stromen (geld, informatie 
en goederen) tussen de organisaties die in een transportketen betrokken zijn. Uit 
Figuur 6.1 blijkt dat er veel gecommuniceerd wordt tussen de verschillende 
organisaties uit de betrokken sectoren69. Glasvezelinfrastructuur kan (naast 

                                                           
69 In hoofdstuk 5 zijn hiervan drie van de in het logistieke netwerk betrokken sectoren als cases nader 
uitgewerkt, te weten Diensten voor vervoer, Detailhandel en reparatie alsook Overheid. 
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mobiele infrastructuren) als onderliggend communicatiekanaal fungeren voor snelle 
en breedbandige communicatie en interacties. 

Uit Figuur 6.1 blijkt wel dat de dienstverlening voor vervoer – als subsector 
beschreven in hoofdstuk 5 – een belangrijke schakel vormt in de realisatie van een 
optimale ketenlogistiek. Deze subsector is verantwoordelijk voor de organisatie van 
het transport (met de complexe informatie-uitwisseling daarom heen) en daarnaast 
voor de op- en overslag van goederen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de 
feitelijke transporteurs (SBI codes 60, 61, 62), de groothandel en distributiecentra 
(SBI code 51), maar ook met de banken en financiële instellingen (SBI codes 65, 
66). De overheid (SBI code 75) heeft in dit proces een regulerende en 
controlerende taak. Uiteindelijk komen de goederen via de detailhandel (SBI code 
52) bij de eindconsument terecht70. 

Figuur 6.1 Onderlinge afhankelijkheden en stromen in ketenperspectief 
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Gegeven de steeds hogere eisen die de klant aan het logistieke proces stelt kan het 
ontbreken van een goede informatie-infrastructuur met bijbehorende toepassingen 
ertoe leiden dat de Rotterdamse haven de huidige positie, die is opgebouwd op 
basis van de fysieke voordelen ten opzichte van andere havens, verliest. Door 
gebruik van plannings- en communitytoepassingen en een goede connectiviteit via 
een betrouwbare snelle onderliggende infrastructuur kan Rotterdam sneller en 
goedkoper worden door: 

                                                           
70 Hierbij is uitgegaan van goederen die uiteindelijk aan de eindconsument worden geleverd via de 
detailhandel. Bij levering aan zakelijke klanten ziet de logistieke keten er anders uit. Goederen worden 
in dat geval direct of via een DC geleverd aan bedrijven (bijv. grondstoffen voor een fabrikant). 
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o herbruikbare informatie (minder werk); 
o tijdige informatie (betere planning), en  
o juiste informatie (minder fouten). 
 
Een glasvezelinfrastructuur biedt voldoende bandbreedte en snelheid voor de 
huidige en toekomstige toepassingen ter ondersteuning van het logistieke proces 
en de ontwikkeling van nieuwe diensten rondom het fysieke product en transport. 

 

6.2.1 Mogelijkheden voor nieuwe diensten 

In het logistiek proces worden rondom producten steeds meer aanvullende diensten 
geleverd aan de klant. Rondom deze producten moet ook steeds meer worden 
gecommuniceerd. Voor een deel van de logistieke toepassingen is bandbreedte een 
factor van belang: 

o diensten en communicatie die veel bandbreedte vergen, bijvoorbeeld: 
 verzenden van beelden en streaming video t.b.v. beveiligingsdiensten, 

(inspectie)rapportages, schaderapporten, (CAD/CAM) ontwerpen, 
uitwisseling productgegevens, etc.; 

 gedistribueerde rekencapaciteit (grid computing), en  
 visuele tracking en tracing. 

o Diensten en communicatie waarbij hoge snelheid van belang is, bijvoorbeeld:  
 virtuele marktplaatsen: elektronisch bieden (bijv. op de bloemenveiling) 

vereist een hoge snelheid en quality of service om de kans te vergroten dat 
de hoogste bieder ook daadwerkelijk het bod krijgt toegewezen op basis van 
het exacte moment waarop het bod wordt gedaan; 

 uitwisseling van grote hoeveelheden aan data, bijv. uit RFID71 sensoren, en 
 koppeling van gedistribueerde databases en gebruik van netwerkplannings- 

en community systemen. 
 
Het gebruik van RFID’s zal naar verwachting een grote invloed krijgen op de 
organisatie van de logistiek. Chips en sensoren kunnen worden aangebracht in 
verschillende onderdelen van de installed base: 

o producten;  
o resources (bijv. transportmiddelen, machines), en 
o infrastructuur (bijv. onder het wegdek). 
 
Toepassing van deze RFID’s zal leiden tot uitwisseling van grote hoeveelheden 
informatie via vaste glasvezel- en mobiele informatie-infrastructuren. Met deze 
informatie kan de gehele aansturing van logistieke processen vanuit de installed 
base wijzigen en kunnen global supply chains en de handel anders worden 
ingericht, bijv. : 

o aanbieden van alternatieve transportroutes op basis van verkeersinformatie, 
infrastructuurgebruik en persoonlijke preferenties (bijv. als alternatief voor 
collectief rekeningrijden); 

o inzicht in emissie en onderhoud(status) van voertuigen, bijv. via sensoren in 
banden, motoren; 

o onderhoud van kopieerapparaten op afstand; 

                                                           
71 Radio frequency identification chips.
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o optimaliseren en aanvulling van voorraden wanneer deze beneden een bepaald 
peil komen, bijv.: 
 inzicht in tonerverbruik van kopieermachines; 
 inzicht in de voorraad van coca-cola apparaten, en 

o optimaliseren van reparatiecapaciteit. 
 
 
6.2.2 Nieuwe logistieke concepten 

Verweij c.s (2001) schetsen in een visiedocument over logistiek en ICT een 
raamwerk met een negental vernieuwende logistieke concepten voor het jaar 2006 
(Figuur 6.2). Hierna worden deze 9 concepten kort toegelicht, waarbij per concept 
het belang van een glasvezelinfrastructuur wordt aangegeven. 

1. Toepassing van supply chain event management (SCEM) software 

Met SCEM software kunnen logistieke dienstverleners een logistiek netwerk van een 
verlader beheersen. Voor het daadwerkelijk aansturen van het logistieke netwerk is 
het noodzakelijk direct te reageren op een afwijking van de planning in een 
netwerk. In tegenstelling tot Supply Chain Management (SCM) software kan het op 
internet gebaseerde SCEM (dat in ontwikkeling is) hier wel mee uit de voeten, 
omdat deze software reageert op gebeurtenissen (events), en direct het netwerk 
bijstuurt. Gezien de hoge frequentie waarmee informatie gesynchroniseerd en 
gecontroleerd moet worden, is voor deze toepassing een goede connectiviteit met 
een hoge snelheid van belang. Een glasvezelinfrastructuur kan daarvoor de juiste 
infrastructuur bieden. 

Figuur 6.2 Nieuwe Logistieke Concepten 

 
Bron: Verweij (2001) 
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2. Opkomst van warehousing consolidatie (fysiek en virtueel) 

Logistieke dienstverleners kunnen door meer gebruik te maken van geschikte 
virtual warehousing ICT-toepassingen en een betere samenwerking met andere 
partijen de bestaande warehousing faciliteiten beter benutten. Vanwege het 
interorganisationele karakter van dit concept is hiervoor ook een goede 
connectiviteit nodig. 

3. Opkomst van netwerkplanningssystemen (collaborative planning and 
scheduling) 

Alleen door een volledige datatransparantie in een gezamenlijke planning kan een 
logistieke dienstverlener betere service bieden aan een verlader. Bovendien kan 
een gedeeld planningssysteem de beladingsgraden van transportmiddelen en 
laadeenheden verbeteren. De gezamenlijke planning speelt zich af tussen logistieke 
dienstverleners onderling, maar ook tussen dienstverleners en verladers. Een grote 
vooruitgang hierbij zijn de optimalisatietechnieken. Daarmee kan de planning voor 
het gehele logistieke netwerk op ‘real-time’ basis worden aangepast aan 
veranderende omstandigheden. In feite is dan sprake van een logistieke “data-
hub”, waarin de partijen in het logistieke netwerk hun data aan elkaar ter 
beschikking stellen en zo gezamenlijk kostenvoordelen kunnen bereiken in de 
logistieke afwikkeling. Gezien de hoge frequentie waarmee informatie 
gesynchroniseerd en gecontroleerd moet worden, is voor deze toepassing een 
goede connectiviteit met een hoge snelheid van belang. Een glasvezelinfrastructuur 
kan daarvoor de juiste infrastructuur bieden. Gedistribueerde planning zou 
bijvoorbeeld ingevuld kunnen worden op basis van agent technologie.72  

4. Opkomst van virtuele marktplaatsen 

Ondanks de dip in de interneteconomie neemt het gebruik van virtuele 
marktplaatsen gestaag toe. In vrijwel elke industriële sector zullen één tot drie 
leidende virtuele marktplaatsen ontstaan, waarlangs een aanzienlijk deel van de 
transacties in de sector wordt afgewikkeld. De verladers zijn de drijvende kracht 
achter deze transacties, terwijl logistieke dienstverleners het logistieke netwerk op 
basis van beslissingen van verladers aansturen. De opstart van openbare virtuele 
marktplaatsen wordt belemmerd door sterke aarzelingen om informatie te delen. 
Dit verklaart de doorbraak van besloten, sector gerichte marktplaatsen. Meer en 
meer lopen de feitelijke transacties ook via deze marktplaatsen. Een koppeling met 
achterliggende bedrijfssystemen is daarom nodig. Glasvezelinfrastructuur kan 
hiervoor de benodigde infrastructuur bieden, vooral vanwege de hoge snelheid en 
betrouwbaarheid die nodig is voor specifieke toepassingen (zoals on-line veilen). 

5. Opkomst van rapid fulfilment toepassingen 

Om in de scherpe (inter)nationale concurrentiestrijd overeind te blijven, is het voor 
verladers essentieel om op maat gesneden producten zo snel mogelijk bij de klant 
af te leveren. Kortere doorlooptijden kunnen alleen aangeboden worden door 
bundeling van stromen op de hoofdtransportassen te combineren met op maat 
gesneden distributie op de plaats van bestemming. Naast Europese DC’s worden 
                                                           
72 Hiernaar wordt onderzoek verricht in het EET project DEAL (Distributed Engine for Advanced 
Logistics). Zie ook www.eet.nl/projecten/project_detail.asp?cat=EETK&lopend=true&pid=378. 
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steeds meer rapid fulfilment depots gebruikt (kleine voorraadcentra vlakbij de 
markt waar goederen maximaal een paar dagen op voorraad liggen), merge-in-
transit concepten (samenvoeging van twee of meer goederenstromen vlak voor 
aflevering) en cross-docking mogelijkheden. Via deze concepten kan de service aan 
de klant worden opgevoerd en kunnen tegelijkertijd de distributiekosten worden 
beheerst. Doordat voorraad in deze toepassingen steeds meer in beweging is, 
wordt tijdige ontsluiting en synchronisatie van (gedistribueerde) informatie steeds 
belangrijker. Bandbreedte en snelheid zijn hierbij wederom één van de 
voorwaarden voor het slagen van dergelijke toepassingen. 

6. Besturing via integrale tracking & tracing door het logistieke netwerk als 
geheel 

De beschikbaarheid van goedkope en goed werkende datacommunicatieapparatuur 
heeft de real-time tracking & tracing mogelijkheden binnen het logistieke netwerk 
een grote impuls gegeven. Zowel logistieke dienstverleners als 
transportondernemingen kunnen goederen gedurende de distributie volgen via 
sensoren, intelligente tags73, cargo cards en boordcomputers. De meeste 
laadeenheden zullen in de nabije toekomst zijn uitgerust met deze apparatuur. 
Deze toepassing zal leiden tot grote informatiestromen die via 
glasvezelinfrastructuur gedistribueerd kunnen worden. Indien ook visuele tracking 
& tracing middels beelden en real-video gebruikelijk wordt, ontstaat de noodzaak 
aan meer bandbreedte.  

7. Opkomst van multimodale netwerkconcepten 

Het gebruik van multimodale netwerkconcepten, waarin spoorvervoer, de 
binnenvaart, wegvervoer, luchtvracht en zelfs de buis ieder hun plaats hebben, zal 
de komende jaren sterk toenemen. Voor een goede afstemming bij de verschillende 
daarbij betrokken partijen, zijn de onder punt 1, 3 en 6 genoemde toepassingen 
van groot belang. 

8. Flexibele be-/aflevering van internetbestellingen  

Zowel bedrijven als consumenten gebruiken het internet intensief voor bestellingen, 
vanwege de grote keuze en de lage prijzen. Uiteraard willen zij beleverd worden op 
de tijdstippen dat het hun schikt. Een alternatief voor belevering aan huis (waarvan 
de bezorgkosten ondanks de rationalisatieslag betrekkelijk hoog blijven) is het pick-
up point systeem, dat in grotere steden betrekkelijk snel opgezet kan worden. Pick-
up points, die zich vooral richten op consumenten en dienstverlenende bedrijven, 
zijn kleinschalige servicecentra waar goederen kunnen worden ingeleverd en 
opgehaald. Voor de informatie-uitwisseling tussen de webshop, het pick-up point en 
de eindklant is een goede informatie-infrastructuur nodig, waarbij een 
glasvezelinfrastructuur de benodigde onderliggende infrastructuur kan bieden. 

                                                           
73 Met intelligente tags – voorzien van ingebouwde chips die automatisch kunnen ingrijpen als de lading- 
of vervoersomstandigheden afwijken van de planning – kan bij gecombineerd vervoer de 
temperatuurcontrole van verschillende soorten verse producten nauwkeurig worden geregeld. Bij een 
temperatuur ingreep wordt ook de thuisbasis direct ingelicht. 
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9. Toenemend aanbod van mobiele logistieke informatie 

Werknemers van logistieke dienstverleners kunnen op elk moment tijdens het 
transport nieuwe mobiele communicatiemiddelen gebruiken voor up-to-date 
suggesties voor de meest efficiënte afhandeling van het transport. Dat geldt ook 
voor de thuisbasis, waar logistieke beslissingen meestal genomen worden. Zo kan 
bij afwijkingen van de planning (zoals bij plotselinge blokkades of congestie) 
gekeken worden naar alternatieve vervoersvormen voor zowel lading die onderweg 
is als ladingen die nog moeten vertrekken. Inmiddels kan vrijgekomen laadruimte 
ook tijdens de aflevering van goederen op het internet direct worden aangeboden 
en kunnen binnengekomen reacties op een mobiele telefoon worden uitgelezen.  

 
6.2.3  Conclusie 

Binnen het thema ketenlogistiek neemt de vraag naar snelheid, hogere 
bandbreedte en connectiviteit tussen de verschillende schakels sterk toe. Nieuwe 
logistieke concepten (zoals tracken & tracen via sensoren en intelligente tags) en 
interorganisationele toepassingen (zoals gedistribueerde 
netwerkplanningssystemen, elektronische marktplaatsen en community systemen) 
en toenemende eisen vanuit de klant vereisen een goede informatie-infrastructuur. 
Glasvezelinfrastructuur kan hiervoor de benodigde snelheid en bandbreedte bieden. 
Vooral het aansluiten van middelgrote en kleine bedrijven op deze infrastructuur is 
van belang om maximale keteneffecten te verkrijgen (veel grote bedrijven al de 
beschikking hebben over een breedbandige infrastructuur). 

Aandachtspunten binnen het thema ketenlogistiek zijn de koppeling van informatie-
uitwisseling via mobiele infrastructuren en communicatie met partijen die gevestigd 
zijn buiten de glasvezelregio. Wanneer een specifieke toepassing gebaseerd is op 
de snelheid, dan wel bandbreedte van het glasvezelnetwerk, en de betrokken partij 
daar geen toegang toe heeft, dan geldt nog steeds dat het functioneren en de 
performance van de totale logistieke keten wordt bepaald door de ‘zwakste 
schakel’. Hierbij moet in het ontwerp en de uitrol van toepassingen die een hoge 
bandbreedte vergen rekening worden gehouden.  

 
6.3  THEMA VASTGOED74

 
Een van de sectoroverschrijdende effecten van “breedband” betreft het thema 
“vastgoed”. Hieronder wordt een overzicht gegeven van wat uit de literatuur en uit 
interviews met experts naar voren is gekomen.  

Uit onze zoektocht naar relevante informatie blijkt dat zo goed als geen 
systematisch empirisch gefundeerd onderzoek is gedaan naar de relatie tussen 
“glas” en “vastgoed”. Verwonderlijk is dit niet, gezien het vroege 
ontwikkelingsstadium van glasvezelinfrastructuur, althans waar het niet 
grootgebruikers betreft. Wat we over deze relatie hebben achterhaald, is in hoge 
mate gebaseerd op expert assessment (inschattingen van deskundigen).  

                                                           
74 Dit thema heeft in de praktijk sterke raakvlakken met het thema Vestigingsklimaat.  
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6.3.1 Kantoren 

In algemene zin vormt de afstand van een bedrijf(svestiging) naar de backbone een 
variabele die in hoge mate bepalend is voor de kosten van aansluiting op 
glasvezelinfrastructuur: hoe verder, des te duurder. Clustering van bedrijven met 
gelijksoortige bandbreedtebehoefte kan ervoor zorgen dat de aanlegkosten worden 
verdeeld. Anderzijds vormen de mogelijke baten een belangrijke factor in de 
besluitvorming bij bedrijven om ‘zich te vestigen aan de glazen snelweg’: hoe 
breedbandiger de behoefte, des te groter de mogelijke baten.  

Nieuw aangelegde glasvezelinfrastructuur kan voor de kantorenmarkt meerwaarde 
hebben voor zover het om bedrijven gaat die nog niet over dergelijke voorzieningen 
beschikken en tevens een bandbreedtebehoefte hebben die voldoende groot is. 
Glasvezel is voor grootgebruikers75 op kantoorlocaties zeker waardevol, maar de 
meeste partijen beschouwen een dergelijk breedbandig infrastructuur tegenwoordig 
“eigenlijk ook al als vanzelfsprekend” (BTG, de Nederlandse Vereniging voor 
BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers). Zo is voor datahotels (die de opslag en 
distributie van data van grote ondernemingen verzorgen) en ISP’s aansluiting op 
een glasvezelnetwerk, liefst de backbone, een must. Deze (overigens betrekkelijk 
kleine groep) bedrijven vestigen zich bij voorkeur bij internationale 
glasvezelknooppunten, bij de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Voor deze 
categorie van gebruikers is een “eigen” glasvezelverbinding (vaak via huurlijnen) 
van zodanig wezenlijk belang dat ze een dergelijke verbinding –als hij er nog niet 
is– alsnog laten aanleggen. In hoeverre dan van een echte meerwaarde kan worden 
gesproken is moeilijk te onderbouwen; de aanwezigheid van glasvezel vormt 
veeleer een belangrijke randvoorwaarde voor vestiging (zie ook 6.3.2). 

Daarnaast is er een categorie bedrijven die niet tot de bovengenoemde 
grootgebruikers worden gerekend, maar wel baat kan hebben bij een 
glasvezelaansluiting. Zo kunnen middelgrote en kleine bedrijven met een grote 
bandbreedtebehoefte aangetrokken worden tot locaties waar aansluiting op de 
backbone eenvoudig te realiseren is. Vooralsnog lijkt de behoefte aan 
hoogwaardige ICT infrastructuur bij het MKB beperkt (Bruil c.s., 2001). Signalen uit 
de makelaardij wijzen er op dat voor die bedrijven die daar (hoge) prijs op stellen, 
een glasvezelaansluiting in feite een harde randvoorwaarde is. “Glas” op 
bedrijventerreinen of kantoorlocaties vergroot de kans op clustervorming van 
bedrijvigheid met een grote informatie-intensiteit dan wel met een grote 
bandbreedtebehoefte. De clustervorming rond de AMS-IX in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer illustreert de aanzuigende werking van hoogwaardige 
telecommunicatie-infrastructuur.  

Vanuit locatieoogpunt zijn het vooral het profiel, de ligging en de omvang van de 
locatie die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de vraag naar datacapaciteit. Zo 
zal bijvoorbeeld een “ICT-park” niet zonder glasvezelaansluiting kunnen; dat geldt 
ook voor kantorenlocaties die zich op de bovenlokale markt richten (denk aan 

                                                           
75 Denk aan hoofdkantoren van financiële dienstverleners, ICT bedrijven, call centers, shared service 
centers, multimediabedrijven. 
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Schiphol, de Zuidas). Economische vitaliteit en vestigingsattractiviteit beïnvloeden 
indirect de gebundelde behoefte aan breedbandcapaciteit: grotere data-intensieve 
bedrijven met internationale oriëntatie kiezen eerder voor centrale dan perifere 
locaties. Datzelfde geldt voor grotere bedrijventerreinen: door capaciteitsvraag te 
bundelen wordt op bedrijventerreinen eerder een kritisch volume bereikt 
waarboven glasvezelaanleg een economisch attractieve optie is.  

De initiatieven van provincies (onder andere Groningen en Friesland) om 
bedrijventerreinen te voorzien van glasvezelinfrastructuur vormen onmiskenbaar 
een indicatie van de strategische meerwaarde van “glas”. Door de aanzuigende 
werking van clusters data-intensieve bedrijven kan de aanleg van glasvezel op 
bedrijfsterreinen of in bedrijfsverzamelgebouwen in de regio ook fungeren als 
effectief instrument voor regionaal-economische ontwikkeling.  

 

6.3.2 Woningen 

Op de woningmarkt gaat het vooral om de mate waarin huurders dan wel kopers de 
woningkeuze mede laten bepalen door de aanwezigheid van een 
glasvezelaansluiting. Bewoners kunnen zoveel prijs stellen op een 
breedbandaansluiting dat zij ingeval van een huurwoning de voorkeur geven aan 
een woning met “glas”. In geval van een koopwoning kan de aankoopbeslissing 
mede worden bepaald door een glasvezelaansluiting. In het laatste geval zou “glas” 
ook tot uitdrukking kunnen komen in een hogere (ver)koopprijs. In de huidige 
praktijk zijn er nog betrekkelijk weinig voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling 
te zien op de markten voor koop- en huurwoningen (gelet op de omstandigheid dat 
er nog bijna geen woningen met glas zijn, is dit niet verwonderlijk).  

Een van de weinige voorbeelden waarin wel sprake is van een aangetoonde 
positieve relatie tussen “glas” en woningkeuze, betreft het geval van de zogeheten 
ICT-woningen van de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten. Tijdens de 
renovatie van circa 260 huurwoningen op een C-locatie in Amsterdam bleek –na 
publicatie in de Woonkrant– de interesse voor deze ICT-woningen omstreeks 30% 
groter te zijn dan voor vergelijkbare woningen zonder deze status. ICT-woningen 
beschikken over de mogelijkheid (niet de verplichting) om een symmetrische 
glasvezel internetabonnement van 10 Mbps te nemen. Het profiel van de 
geïnteresseerde huurder van een ICT-woning blijkt jonger dan gemiddeld; onder de 
huurders van ICT-woningen komen relatief veel “thuisondernemers” (veelal 
starters) voor. Dit zou opgevat kunnen worden als indicatie dat er juist in het MKB 
en bij jonge of startende ondernemingen behoefte bestaat aan betaalbare 
glasvezelverbindingen. Belangrijke overweging voor Het Oosten om ICT-woningen 
aan te bieden is versterking van de waardeontwikkeling van de huurpanden. Het 
Oosten overweegt bij de aanstaande verkoop van een aantal huurwoningen na te 
gaan in hoeverre de aanwezigheid van een glasvezelaansluiting tot uitdrukking 
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komt in een hogere (ver)koopprijs. Vooralsnog zijn hierover geen gegevens 
beschikbaar.76

In meer algemene zin lijken woningbouwverenigingen vooral bij grootschalige 
renovatieprojecten aansluiting op een glasvezelnetwerk te overwegen als 
aangrijpingspunt om hun vastgoed meer waardevol te maken (vooral bij flats). Een 
glasvezelaansluiting geldt momenteel vooral als selectiecriterium bij de vraag naar 
woonruimte in specifieke segmenten zoals short stay van buitenlandse bezoekers, 
hoog opgeleiden en studenten.  

Vanuit een lange termijnperspectief wordt de aanleg van een snelle 
internetaansluiting steeds meer gezien als een investering die zal leiden tot een 
marginale kostenverhoging die ruimschoots wordt gecompenseerd door de 
duurzame waardetoename van de renovatieobjecten. Indien het inzicht dat een 
glasvezelaansluiting behoort bij de woning van de toekomst, eenmaal doorbreekt in 
de wereld van de woningcorporaties, kan het snel gaan met de penetratie van 
“glas”: in de komende 10 jaar worden ongeveer 10% van 6,7 miljoen woningen in 
Nederland gerenoveerd.  

Achterliggende overweging om deze ontwikkeling te stimuleren zou kunnen zijn dat 
hoogwaardige woonruimte –voorzien van glasvezelaansluitingen (bijv. in 
appartementencomplexen)– een factor is die hoogwaardige werkgelegenheid dan 
wel hoogopgeleiden naar de regio Rijnmond trekt. Voor woningcorporaties zou de 
opkomst van een huurdersmarkt –in plaats van de huidige verhuurdersmarkt– op 
den duur een reden kunnen zijn om te investeren in glas om aldus de 
verhuurbaarheid te vergroten. 

Niet voor alle potentiële gebruikers zal Fiber-to-the-Home even interessant zijn, zo 
is de verwachting. Het ligt daarom voor de hand een gedifferentieerde 
doelgroepenbenadering te kiezen die goed aansluit bij de woonmilieuprofilering in 
het woonstadbeleid van Rotterdam. Een van de relevante doelgroepen is die van de 
(overwegend jongere) immigranten die qua internetgebruik niet blijken achter te 
blijven bij hun autochtone leeftijdsgenoten.77 Portiekwoningen kunnen bijvoorbeeld 
worden omgebouwd tot zgn. lofts die aantrekkelijk zijn voor jongere, ongebonden 
stadsbewoners (“creatieven”) of informatie-intensieve starters in de AV-sfeer. Voor 
ouderen kan bijvoorbeeld een appartementencomplex worden ontwikkeld met 
voorzieningen op het gebied van alarmering, bewaking en domotica die via 
breedbandinfrastructuur worden gefaciliteerd.  

Op de particuliere woningmarkt overweegt nog de korte termijnoriëntatie – niet een 
opstelling waarmee voortvarende investeringen in “glas” het meest gediend zijn. In 
NEPROM-kringen (de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling 
Maatschappijen) is een voorhoede er wel van overtuigd dat “glas” er aan komt, 
maar de opvattingen lopen uiteen over de termijn waarop een glasvezelaansluiting 

                                                           
76 Een abonnement kost €50 per maand. De provider – Concepts ICT – hanteert een datalimiet van 100 
GB per maand. De abonnement omvat verder 4 e-mailadressen, 4 pop3 e-mailboxen, 20 MB 
homepageruimte, 1 GB dataverkeer voor de homepage, en 1 IP-adres (zie www.ictwoning.nl ). 
77 Kabelinternet wordt door deze doelgroep veel gebruikt, onder andere voor toepassingen die via 
breedband goed gefaciliteerd worden: online televisie uit het land van herkomst, films en muziek 
downloaden (‘Bollywood’ films uit India, vooral bij Hindoestanen; zie Bekkers et al., 2003). 
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wordt gezien als een component van de standaardvoorzieningen die een woning 
toekomstvast maken. Op korte termijn spelen de volgende factoren (barrières): 

o hoe wordt de vereiste kritische massa bereikt (kip-ei probleem)?  
o Tekortschietende dienstenontwikkeling; aanbieders spelen onvoldoende in op de 

latente vraag naar diensten die een glasvezelinfrastructuur vereisen. 
o De afwachtende opstelling en overwegende korte termijnoriëntatie die inherent 

is aan de conservatieve cultuur in de bouw. 
 
 

We zenden educatieve televisie voor migranten uit. Nu gebeurt dat in blokken die 
elkaar herhalen. Door glasvezel worden we niet meer beperkt door onze zendtijd. Dan 
kunnen we voor alle doelgroepen cursussen online zetten die ze vervolgens op een 
zelf te bepalen tijdstip kunnen volgen. Tevens biedt glas ons de mogelijkheid de 
cursussen interactiever te maken, waardoor het leereffect vergroot. Oftewel: meer 
cursisten en betere cursussen.  
 

Communicatiemanager educatieve televisie 
 
Bij de ontwikkeling van wooncomplexen geldt ICT (en breedbandinfrastructuur ook) 
steeds meer als een van de factoren die kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid 
van het project, naast zaken als een zwembad, een fitnessruimte of portier- of 
bewakingsvoorzieningen. Verschillende projectontwikkelaars overwegen glasvezel in 
woningbouwprojecten aan te leggen. Zo gaat ABC Vastgoed bij de ontwikkeling van 
225 woningen in Twello bijvoorbeeld er van uit dat particulieren bij de aanschaf van 
een pand dezelfde langere termijnoriëntatie hebben als bij woningcorporaties kan 
worden aangetroffen. Daarbij speelt steeds de wens van een toekomstvaste 
telecommunicatieaansluiting mee; de meerprijs daarvan valt al gauw in het niet bij 
de aanschafprijs van het pand78. Voor de projectontwikkeling kan deze inschatting 
worden vertaald in het motto “als je dan toch gaat graven, waarom dan niet 
meteen goed?”79 Uiteindelijk speelt op langere termijn de cruciale –lastig te 
beantwoorden– vraag hoe groot het rendement is, en welke organisatie de 
glasvezelinfrastructuur moet beheren. Een initiërende rol van de gemeente wordt 
wenselijk geacht om de dreigende impasse te doorbreken. 

 
6.3.3 Conclusie 

Over de relatie tussen “glas” en vastgoed valt – bij gebrek aan een solide 
empirische gegevens – nog weinig met zekerheid te zeggen. Het beschikbare 
materiaal is sterk gefragmenteerd en overwegend gebaseerd op casuïstiek. 
Onduidelijk is in hoeverre de cases meer algemene geldigheid hebben. Deskundigen 
koesteren weliswaar overwegend gematigd tot positieve verwachtingen over de 
impact van glasvezelinfrastructuur voor de waarde(ontwikkeling) van vastgoed. 
                                                           
78 Als ruwe indicatie worden de investeringen in breedbandinfrastructuur per woning geraamd op € 1.500 
à € 2.500, terwijl de potentiële opbrengsten worden geraamd in de grootteorde van € 5.000 à € 10.000.  
79 Overigens wordt de te verwachten synergie bij de aanleg van glasvezelinfrastructuur in 
nieuwbouwprojecten in belangrijke mate gecompenseerd door de niet te onderschatten 
afstemmingsproblematiek met andere vormen van infrastructuur die ook moet worden aangelegd, denk 
aan riolering, gas, elektra, telecom, etc., elk met hun eigen procedures, regels en 
verantwoordelijkheden, op elk subdomein geoptimaliseerd, maar slecht onderling afgestemd.  
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Maar de inschatting van hoe positief en – vooral – hoe snel die verwachtingen zich 
zullen materialiseren loopt uiteen. In feite bestaat er in deze een tweedeling tussen 
“believers” en sceptici: zij die overtuigd zijn van de meerwaarde van “glas” en zij 
die daarvan nog overtuigd moeten worden.  

Op de korte termijn zijn de voordelen van Fiber-to-the-Home voor 
vastgoedontwikkeling naar verwachting voor een groep van vooralsnog beperkte 
omvang interessant. Op langere termijn echter wordt FttH als beloftevol en het 
kostenbesparingspotentieel als substantieel beschouwd. Bundeling van functies – 
afhankelijk van doelgroepen (denk bijvoorbeeld aan alarmering en bewaking voor 
ouderen, aan breedbandige infrastructuur voor jonge gezinnen, immigranten en 
jonge ongebonden stadsbewoners) – zal daarin vermoedelijk een belangrijke rol 
spelen. 

Voor de telecommunicatiegrootgebruikers zal de aanleg van additionele 
glasvezelinfrastructuur vermoedelijk op de kantorenmarkt slechts te verwaarlozen 
impact hebben. Bedrijven met een grote breedbandbehoefte beschikken doorgaans 
al over dergelijke infrastructuur. Slechts bedrijven met een voldoende grote 
bandbreedtebehoefte die nog niet over dergelijke voorzieningen beschikken kunnen 
baat hebben bij de aanleg ervan. Middelgrote en kleine bedrijven met een grote 
bandbreedtebehoefte kunnen aangetrokken worden tot locaties waar aansluiting op 
de backbone eenvoudig te realiseren is. “Glas” op bedrijventerreinen of 
kantoorlocaties vergroot de kans op clustervorming van bedrijvigheid met een grote 
informatie-intensiteit dan wel met een grote bandbreedtebehoefte (zie bijv. de 
clustervorming rond de AMS-IX in de Amsterdamse Watergraafsmeer).  

Op de woningmarkt gaat het vooral om de mate waarin huurders dan wel kopers 
de woningkeuze mede laten bepalen door de aanwezigheid van een 
glasvezelaansluiting. De ICT-woningen van de Amsterdamse woningcorporatie Het 
Oosten vormen een duidelijke indicatie van de meerwaarde van woningen met 
glasvezelaansluiting. De vraag naar dit deze woningen is omstreeks 30% groter is 
dan die naar “gewone” woningen – voor bij jongeren, immigranten en startende 
ondernemingen. Belangrijke overweging voor Het Oosten om ICT-woningen aan te 
bieden is versterking van de waardeontwikkeling van de huurpanden.  

 
 

Onder jongeren leeft breedband heel sterk. Ik denk dat ik bijna al mijn vrienden binnen 
een jaar van ADSL over krijg op glas. Laatst viel mijn 8Mbit/s verbinding uit en mijn 
dag was gewoon ontwricht. Mijn ritme is ingesteld op de aanwezigheid van een 
symmetrische always on verbinding. We kunnen niet meer zonder.  

Jonge ICT ondernemer 
 
Woningbouwverenigingen vormen – mede door hun lange termijnoriëntatie – 
een voor de hand liggende doelgroep bij beleid gericht op het stimuleren van “snel 
internet”. De aanleg van een glasvezelaansluiting wordt daar steeds meer gezien 
als een marginale kostenverhoging die ruimschoots wordt gecompenseerd door de 
duurzame waardetoename van de renovatieobjecten. Een dergelijke aansluiting 
wordt gezien als aangrijpingspunt om de waarde van hun vastgoed duurzaam te 
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vergroten. Aldus kan hoogwaardige werkgelegenheid aan de regio Rijnmond 
worden gebonden. Bovendien zouden de corporaties zo de verhuurbaarheid van 
hun woningen kunnen vergroten. 

Op de particuliere woningmarkt is een voorhoede van projectontwikkelaars er 
wel van overtuigd dat “glas” er aan komt, maar de opvattingen lopen uiteen over 
de termijn waarop “glas” de woning toekomstvast maakt. Van particulieren wordt 
verwacht dat de meerprijs van een toekomstvaste telecomaansluiting mee al gauw 
in het niet valt bij de aanschafprijs van het pand als geheel. Een initiërende rol van 
de gemeente wordt wenselijk geacht om de dreigende impasse te doorbreken. 

 
6.4  THEMA MOBILITEIT 
 
Een van de sectoroverschrijdende effecten van “breedband” betreft het thema 
mobiliteit. Hieronder wordt een overzicht gegeven van wat enerzijds uit de 
literatuur en anderzijds uit interviews met experts naar voren is gekomen.  

 

Uit de literatuur komt een gefragmenteerd beeld naar voren waar het empirische 
data betreft over de mobiliteitsimpact van breedband. Relevant empirisch 
onderzoek is schaars, veelal gebaseerd op gevalstudies en in de meeste gevallen 
gebaseerd op ADSL- of kabelinternet (dus geen “glas”). Wat we hebben 
aangetroffen heeft bovendien overwegend betrekking op de toepassing van 
breedband in de Verenigde Staten.  

Hierna belichten we de impact van “breedband” op mobiliteit door vooral aandacht 
te besteden aan de impact op telewerk (6.4.2) en op virtuele netwerkvorming 
(6.4.3). Daarnaast wordt kort ingegaan op de meest relevante doelgroepen voor 
genoemde mobiliteitseffecten (6.4.4). In 6.4.5 worden de conclusies over het 
thema mobiliteit getrokken.  

 

6.4.1  Telewerk 

Gebruikersonderzoek wijst eenduidig in de richting van telewerk als een van de 
belangrijkste, zo niet dé voornaamste reden voor breedbandtoegang (veelal niet via 
“glas”). We geven de kernuitkomsten uit de aangetroffen bronnen hierna kort weer. 

o Het Brookings Institute (Litan et al., 2001) noemt de volgende drijvende 
krachten achter de verwachte breedbandontwikkeling: home shopping, 
vermaakdiensten, conventionele telefoniediensten, telemedicine, en reductie 
van woon-werkverkeer. De besparingen van minder woon-werkverkeer worden 
voor Amerikaanse telewerkers geraamd op circa $30 miljard per jaar 
(www.teledotcom.com).  
 

o Uit een enquêteonderzoek door de Positively Broadband Coalition (een 
Amerikaanse ‘e-work’ coalitie die deel uitmaakt van de ITAA, Information 
Technology Association of America) blijkt dat niet vermaak, maar telewerk 
boven aan de lijst van breedbandkenmerken staat waarin de respondenten 
(doorgaans gebruikers van “midband”) het meest geïnteresseerd zijn. Van de 
geraadpleegde 1.000 Amerikaanse stemgerechtigden beschouwt 54% telewerk 
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als een ontwikkeling die de kwaliteit van hun leven verbetert. Twee van de drie 
forensen die dagelijks een uur spenderen aan woon-werkverkeer denkt er zo 
over. 43% van de respondenten verwacht aan bij telewerk een betere partner 
te kunnen zijn, en een op de drie respondenten zou de voorkeur geven aan 
telewerk boven een hoger salaris (Network World, 2002).  

o Uit het “Breedband en de gebruiker 2003” onderzoek onder 2.400 Nederlandse 
internetgebruikers (waarvan 1.820 breedbandgebruikers) blijkt onmiskenbaar 
dat telewerken toeneemt (Dialogic, 2003, www.dialogic.nl). Gaf bij de vorige 
meting in 2001 nog 40% aan te telewerken, in 2003 was dat aandeel gestegen 
tot 70%. Breedbandgebruikers geven aan dat de hoofdmotieven voor 
breedbandgebruik bestaan uit “gemak”, “sociaal contact” en “vermaak”. 
Telewerk, het vermogen om werk- en huishoudelijke activiteiten beter te 
combineren en minder reistijd vormen minder zwaarwegende motieven; niet 
verrassend vinden vooral werkenden dat een belangrijk motief voor 
breedbandgebruik.  
Vergeleken met de ‘gewone’ breedbandgebruikers (dat wil zeggen de ADSL- en 
kabelinternetters) behoren de glasvezelgebruikers (vooral studenten en 
gebruikers in proeftuinen) tot de heavy users, zowel in termen van 
gebruiksfrequentie als –duur. Glasvezelgebruikers verzamelen bovendien 
relatief meer informatie via downloads (ca 50%), gebruiken hun snelle 
verbinding vaker voor internettelefonie (7% vs. 0% bij de ‘gewone’ 
breedbandgebruikers), downloaden vaker muziek (73% vs. 34%) en films (46% 
vs. 25%). 

o Jupiter Research (2002) wijst op gebruiksgemak als voornaamste wens onder 
de 3.150 geraadpleegde Amerikaanse midbandgebruikers: 59% van de respons 
geeft aan “always on” als primaire reden voor een breedbandaansluiting, 
gevolgd door "snelle internettoegang" (56%) en "grote files downloaden" 
(56%). Van de geraadpleegde huishoudens geeft 46% aan van een 
modemverbinding te switchen naar breedband om de kinderen beter in staat te 
stellen tot huiswerk (24%), terwijl thuis werken voor 46% de reden vormde om 
te switchen.  

Bovengenoemde bronnen duiden zonder uitzondering op telewerk als een 
belangrijke reden voor breedbandgebruik. Wel zien lang niet alle online telewerkers 
de noodzaak van een breedbandverbinding voor telewerk, laat staan een “glas” 
verbinding. Veel gestelde vragen daarbij zijn wat de voordelen van “glas” ten 
opzichte van DSL (of kabel) zijn, hoe lang de gebruiker nog vooruit kan met DSL, 
en in hoeverre er echt behoefte bestaat aan dergelijk grote bandbreedte. 

 
Een dekkend glasvezelnetwerk zou ons zeer veel mogelijkheden bieden om enerzijds 
de dienstverlening te verbeteren en anderzijds veel meer klanten te bereiken. Vooral 
wat betreft telewerken en het beheer van bedrijfsnetwerken op afstand zie ik enorme 
mogelijkheden.  
 
ICT dienstenleverancier in Rotterdam 
 
Ondanks deze relativerende geluiden zijn de meeste bronnen het er wel over eens 
dat de impact van breedband op telewerken, en daarmee op woon-werkverkeer, 
relatief significant kan zijn (cf. bijv. Hoofdbedrijfschap Detailhandel). Voor zover 
sprake is van een eenduidig vastgesteld mobiliteitseffect gaat het vooral om een 
tweede orde effect. Gebruikers – of het nu gaat om zakelijke of particuliere 
gebruikers – kiezen om hun moverende redenen voor breedband, maar reductie 
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van mobiliteit (door te telewerken) is vaak niet de primaire drijfveer, maar veeleer 
een –welkom– neveneffect.  

Voor zover breedband indirect tot minder mobiliteit leidt, is dus sprake van een 
soort substitutie-effect dat zich uitbetaalt in tijdwinst: in plaats van woon-
werkverkeer komt thuiswerk. Dit substitutie-effect wordt overigens deels teniet 
gedaan door verschuivingen in het tijdstip waarop men naar zijn werk reist (“na de 
file”). Er is dan slechts sprake van reductie van de congestie, doordat mobiliteit 
verschoven wordt naar de daluren. Daarbij speelt mee dat men meer werk kan 
verrichten door de tijdwinst die samenhangt met minder reizen; een deel van die 
tijdwinst worden geneutraliseerd doordat men “nu eenmaal ook wel eens even tijd 
voor zichzelf” wil en dat kan tijdens het reizen. 

 

6.4.2  Virtuele netwerkvorming 

Een tweede impact van breedband op mobiliteit verloopt via “virtuele 
netwerkvorming”, vooral tussen gebruikers met een hoogintensieve 
informatievraag en een grote behoefte aan bandbreedte. Versterking van de 
breedbandinfrastructuur werkt versterkte netwerkvorming in de hand. Steeds zal 
als gevolg daarvan een verschuiving optreden van fysieke verplaatsing naar 
‘virtuele communicatie’, dat wil zeggen communicatie tussen actoren die vanaf 
verschillende fysieke locaties – real-time – met elkaar communiceren met behulp 
van gegevens die online worden uitgewisseld. De meerwaarde van breedband is in 
deze context dat ook informatie kan worden uitgewisseld die grote bandbreedte 
vereist.  

Dit substitutie-effect geldt zowel voor particuliere als zakelijke gebruikers, maar te 
verwachten is dat dit netwerkeffect zich – althans in eerste instantie – vooral zal 
voordoen in de zakelijke sfeer. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan 
publieke (gemeentelijke) diensten, zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg. 
Het gaat hier zowel om mobiliteitseffecten in de woon-werk als de werk-werksfeer 
(zie de toepassingsvoorbeelden in § 5.2.2). 

Daarnaast kunnen zich ook substantiële mobiliteitseffecten voordoen als gevolg van 
e-government toepassingen. Elektronische dienstverlening door de overheid kan als 
secundair effect hebben dat burgers minder vaak, of in het geheel niet meer, de 
gang naar gemeentelijke instellingen hoeven te maken, en in plaats daarvan hun 
zaken met de overheid vanachter de PC regelen. Onduidelijk is hoe groot dit –
indirecte– mobiliteitseffect is. 

 

6.4.3  Doelgroepen 

De meest interessante doelgroep voor breedbandgebruik in relatie tot 
mobiliteitsreductie lijken de kenniswerkers en informatie-intensieve dienstverleners 
te zijn, wier werk zich goed leent voor plaats- en in veel gevallen zelfs 
tijdonafhankelijk werken. In veel gevallen gaat het daarbij om telewerk, gebruik 
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makend van een virtual private network (VPN), uitgevoerd door een relatief hoog 
opgeleide voorhoede met betrekkelijk schaarse expertise.  

Daarnaast kunnen ook publieke (waaronder gemeentelijke) dienstverlening en de 
gezondheidszorg gerekend worden tot toepassingsdomeinen van breedband met 
een potentieel substantiële mobiliteitsimpact. 

 
6.4.4  Conclusie 

Mobiliteit is een van de thema’s waar de toepassing van breedband een beloftevolle 
impact kan hebben. Het meest veelbelovend lijkt daarbij telewerk te zijn. Vooral 
kenniswerkers met een grote behoefte aan bandbreedte en informatie-intensieve 
dienstverleners kunnen hun werk via breedbandinfrastructuur relatief goed plaats- 
en in veel gevallen zelfs tijdonafhankelijk doen. Het effect daarvan kan reductie van 
mobiliteit zijn. In tweede instantie kan de economische impuls van glasvezelaanleg 
echter ook leiden tot meer mobiliteit. Het netto-effect is onduidelijk. Belangrijke 
sectorale toepassingsgebieden kunnen de gezondheidszorg, de publieke 
(gemeentelijke) dienstverlening en de kennisintensieve zakelijke dienstverlening 
zijn.  

De echte maatschappelijke en economische effecten van breedbandgebruik moeten 
echter in de komende jaren nog zichtbaar worden. Glasvezel kan –vanuit de optiek 
van mobiliteit– bijdragen aan betere (virtuele) bereikbaarheid van de stad en aan 
het creëren van aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor kenniswerkers en 
kennis- dan wel informatie-intensieve bedrijvigheid.  
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7.  Kwantitatieve effectanalyse 

7.1  INLEIDING 
 
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van een tweetal modelmatige berekeningen van 
de effecten van de grootschalige aanleg van een glasvezelnetwerk naar alle 
woonhuizen en bedrijfsvestigingen in de regio Rotterdam - Rijnmond.80  

In 7.2 wordt aan de hand van een kort overzicht aangegeven welke inzichten uit de 
voorgaande hoofdstukken zijn verwerkt in de modelexercities.  

In 7.3 wordt de input-outputanalyse beschreven. Deze analyse gaat uit van de 
sectorstructuur van de regio Rijnmond en gebruikt daarbij precieze informatie over 
finale vraagcomponenten om effecten van de glasvezelaanleg op regioniveau in te 
schatten. Deze analyse is gebaseerd op een bi-regionale input-outputtabel die is 
opgesteld in de periode 1996-1998 door medewerkers van de Universiteit 
Groningen, in samenwerking met het CBS. Naast tabellen voor de Nederlandse 
provincies leverde dit werk ook tabellen voor de twee mainportregio’s Schiphol en 
Rotterdam. Deze laatste tabel, die de economische activiteit in de deelregio Groot 
Rijnmond beschrijft, is voor de kwantitatieve effectanalyse gebruikt. Regio’s kunnen 
qua economische structuur sterk van elkaar verschillen (vergelijk bijvoorbeeld de 
regio Rijnmond met de provincies Friesland en Groningen). Regionale input-
outputanalyse kan daarom interessante extra inzichten opleveren.  

Een input-outputanalyse analyse levert een statisch totaalbeeld van de effecten van 
aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk, zonder onderscheid te maken 
tussen effecten op lange, middellange en korte termijn. Bovendien zijn, door de 
structuur van het input-output model, de effecten van productiviteitsveranderingen 
niet opgenomen. Als aanvulling op de input-outputanalyse worden daarom in 7.4 de 
uitkomsten gepresenteerd van een berekening met het Prisma model van het 
Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM). Prisma is een landelijk 
simulatiemodel, waarmee voor een aantal jaren kan worden berekend wat de 
effecten van glasvezelaanleg zijn op het MKB en wat de impact van breedband is op 
de productiviteitsontwikkeling81.  

In 7.5 wordt vervolgens kort stil gestaan bij de mogelijkheden van een synthese 
van beide modelexercities. De modellen hebben elk hun eigen zeggingskracht, 
maar berekende effecten overlappen ook voor een deel. Hierdoor moet de 
combinatie van de modelresultaten met enige voorzichtigheid benaderd worden.  

Ten slotte wordt in 7.6 een kort overzicht gegeven van de voornaamste conclusies 
uit de modelexercities, zowel afzonderlijk als in combinatie. 

Voor een toelichting op gehanteerde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.  

 
                                                           
80 Het onderzoek bouwt voort en is een vervolg op een door Dialogic in de periode december 2002 – 
februari 2003 uitgevoerde verkenning naar de mogelijke exploitatieopbrengsten van een 
glasvezelnetwerk (zie Bekkers et al. 2003).  
81 Het Prisma model is een landelijk model waarvan de invoergegevens zijn verkregen door de aanleg 
van breedband in de Rotterdam-Rijnmond regio op te schalen naar landelijk niveau. Door deze 
opschaling verliest het model enige zeggingskracht die (regionale) input-outputmodel wel heeft. 
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7.2  RESULTATEN EN INZICHTEN UIT HET VOORGAANDE 
 
Dit hoofdstuk bouwt voort op de resultaten die in de voorgaande hoofdstukken zijn 
gepresenteerd. In de kwantitatieve analyse komen een aantal inzichten uit de 
kwalitatieve analyse samen. Hieronder wordt per hoofdstuk kort weergegeven wat 
de relevante resultaten zijn voor de kwantitatieve analyse.  

1. In hoofdstuk 2 is kort een typologie van effecten geïntroduceerd. In de 
kwantitatieve analyse wordt een deel van deze effecten daadwerkelijk in cijfers 
uitgedrukt: additionele omzet (hierna aangeduid met productiewaarde), 
kostenbesparingen, en werkgelegenheid.82 Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen directe en indirecte effecten, en effecten die binnen en buiten de regio 
vallen.  
Daarnaast kunnen de effecten worden uitgedrukt in termen van een 
investeringseffect en een exploitatie-effect, die elk weer een directe en een 
indirecte component hebben. Hierbij kan de indirecte component weer worden 
uitgesplitst in een effect als gevolg van intermediaire leveringen en een 
inkomenseffect. 

2. Uit de wetenschappelijke literatuur en voorgaand onderzoek (hoofdstuk 3) 
kunnen we een aantal inzichten gebruiken voor de kwantitatieve analyse. 
Allereerst bieden eerder uitgevoerd onderzoek in Rotterdam en andere 
breedbandinitiatieven inzicht in vereiste investeringen en mogelijke 
kostenbesparingen. Daarnaast geeft growth accounting literatuur inzicht in de 
hoogte van productiviteitseffecten van ICT en breedband. De schaarse, 
enigermate betrouwbare schattingen op basis van empirisch onderzoek wijzen 
weliswaar op een substantieel werkgelegenheidseffect van de aanleg van 
breedbandnetwerken, maar de exclusieve focus op eerste orde effecten en de 
geschatte hoogte van benodigde investeringen kunnen duiden op overschatting 
van de geschatte effecten. 

3. Analyse van vergelijkbare initiatieven in een aantal buitenlandse steden 
(hoofdstuk 4) geeft aan dat substantiële groei van economische activiteiten te 
verwachten is zodra nieuwe snelle infrastructuur beschikbaar is. Bovendien 
blijkt de infrastructuur in relatief korte tijd winstgevend geëxploiteerd te kunnen 
worden. De voorbeeldsteden geven bovendien een realistische grondslag voor 
aannames op het gebied van de benodigde investeringen.  

4. De sectorspecifieke cases (hoofdstuk 5) laten zien dat de vertegenwoordigers 
van de diverse sectoren beperkt inzicht hebben in de mogelijke effecten van 
breedband. De kwalitatieve informatie uit de cases in de vorm van 
toepassingsmogelijkheden per sector geven wel indicaties over de aard en 
richting (causaliteit) van effecten. De interviews onderschrijven dat de 
belangrijkste effecten van breedband betrekking hebben op 
productiviteitstoename en kostenbesparingen. 

5. Deze bevinding wordt bevestigd in het onderzoek naar sectoroverschrijdende 
effecten van breedband: vanuit het oogpunt van vestigingsklimaat, 

                                                           
82 Het gaat om de effecten die in tabel 2.1 zijn aangemerkt als prijsbaar (met uitzondering van het effect 
Waarde vastgoed).  
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ketenlogistiek, vastgoed en mobiliteit vormen kostenbesparing en 
productiviteitsgroei belangrijke effecten.  

a. Het vestigingsklimaat is zonder meer gebaat bij aanleg van een 
glasvezelnetwerk. Een duidelijke uitrolstrategie in de regio Rijnmond wordt 
wel van groot belang geacht. Verschuiving van economische activiteit naar 
de regio rond Rotterdam, ten koste van de rest van Nederland, is een reëel 
scenario.  

b. Ketenlogistiek: breedband vergroot de datatransmissiecapaciteit. Nieuwe 
vormen van logistieke planning en monitoring kunnen daardoor een 
belangrijke impuls geven aan de Rotterdamse economie.  

c. Vastgoed: de voordelen van “glas” voor ontwikkelingen op de 
vastgoedmarkt zullen zich naar verwachting vooral op langere termijn 
manifesteren. Op termijn wordt Fiber to the Home gezien als beloftevol en 
het kostenbesparingspotentieel als substantieel. Waardeontwikkeling vormt 
daarbij een belangrijk argument. 

d. Mobiliteit: glasvezel heeft vermoedelijk op langere termijn een niet te 
verwaarlozen reducerend effect op de mobiliteitsbehoefte. Telewerk lijkt 
daarbij het meest veelbelovend, vooral voor kenniswerkers met een grote 
behoefte aan bandbreedte. Het effect daarvan kan reductie van mobiliteit 
zijn. In tweede instantie kan de economische impuls van glasvezelaanleg 
echter ook leiden tot meer mobiliteit. Het netto-effect is onduidelijk. 

 
Hieronder wordt allereerst de input-outputanalyse gepresenteerd (7.3). 
Bovengenoemde resultaten oefenen daarbij vooral invloed uit op de structuur van 
de economische impuls die wordt gegeven door te investeren in een 
glasvezelnetwerk. In de kwantitatieve effectanalyse is uitgegaan van een impuls 
bestaande uit investeringen in aanleg en aansluiting, een impuls gerelateerd aan de 
exploitatie van het netwerk in de vorm van kostenbesparingen, groei van de 
arbeidsproductiviteit83 en een voorzichtig scenario betreffende de groei van 
consumentenbestedingen. 

 
7.3  INPUT-OUTPUTANALYSE 
 
De basis voor de input-outputanalyse is de regionale input-outputtabel voor de 
regio Groot-Rijnmond die eind jaren ’90 door de Universiteit Groningen in 
samenwerking met het CBS is opgesteld. Voor dit onderzoek is de input-outputtabel 
geanalyseerd met de eveneens door deze universiteit ontwikkelde analysetool 
IRIOS84. Daarin zijn allerlei standaardbewerkingen op input-outputtabellen 
voorgeprogrammeerd. Daarnaast kan via de tool additionele informatie (zoals 
werkgelegenheidscijfers) toegevoegd worden.  

De tabel bevat enerzijds informatie over de structuur van de finale vraag van 
consumenten, bedrijven en overheid. Anderzijds bevat de tabel informatie over de 
regionale sectorstructuur: de koop- en verkooprelaties tussen bedrijven 
(intermediaire leveringen). Daarnaast zijn er bestedingen met een meer 
consumptief karakter, zoals bestedingen van consumenten, van bedrijven 
(investeringen en voorraadwijzigingen), van de overheid, en invoer en uitvoer. De 

                                                           
83 Alleen opgenomen in het PRISMA model. 
84 Zie voor verdere informatie Stelder et al. (2000). 
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optelsom van deze componenten vormt de totale regionale productie (vergelijkbaar 
met bruto nationaal product).  

Achtereenvolgens wordt bij de bespreking van de input-outputanalyse aan de 
volgende aspecten aandacht besteed: 

o Sectorstructuur (7.3.1) 
o Relaties tussen sectoren (7.3.2) 
o Multipliers (7.3.3) 
o Impactanalyse (7.3.4) 
o Beschrijving van de invoer (7.3.5) 
o Effectmeting (7.3.6) 
o Gevoeligheidsanalyse van het basisscenario (7.3.7) 
o Alternatieve scenario’s (7.3.8) 
o Evaluatie 7.3.9 

 
7.3.1   Sectorstructuur 

Tabel 7.1 presenteert de input-outputtabel voor een vijftal sectoren85 die in 
onderhavig onderzoek relevant worden geacht. Naast de sectoren zijn er een aantal 
finale vraagcomponenten benoemd.  

Tabel 7.1 Input-outputtabel 

 Handel Dien-
sten 

Automa-
tisering 

Zorg Over-
heid 

Sectoren 
Rijnmond 

Sect. 
NL 

Consump-
tie 

Investeringen 
overheid 

Handel  
Diensten  
Automatisering  
Zorg  
Overheid  
Ov. sectoren 
Rijnmond 

 
 
 
Sector structuur 
Intermediaire leveringen 

 

 
 
 
 
Finale vraag 

Sectoren 
Nederland 

         

Invoer ETR    
Invoer overige    
Marges en 
subs 

   

Lonen en 
salarissen 

 
 
Toegevoegde waarde componenten 

   

Legenda: ETR = extraterritoriale regio, binnen Nederland, maar buiten de regio.  
 
Uitgaande van deze tabel kunnen een aantal karakteriseringen worden gegeven van 
de regionale economie, in het bijzonder de sector- (1), de afzet- (2) en de 
kostenstructuur in de regio (3). Figuur 7.1 geeft de verschillende onderdelen 
grafisch weer. 

Voor deze drie categorieën wordt hieronder kort een aantal kenmerkende details 
genoemd.  

 

                                                           
85 Deze sectoren zijn gekozen in het verlengde van de onderzochte cases in hoofdstuk 5. Daar de 
sectorindeling van de beschikbare input-outputtabellen afwijkt van de SBI-indeling zoals gebruikt in 
hoofdstuk 5, omvatten de hier gekozen sectoren meer activiteiten dan de in hoofdstuk 5 uitgewerkte 
cases.  
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(1) Sectorstructuur 

Van de regionale sectorstructuur worden de aspecten productiewaarde (omzet), 
invoer, uitvoer en salarissen belicht. Steeds verwijzen de getallen naar percentages 
van de totale productiewaarde, invoer, uitvoer respectievelijk salarisssen. 

Vanuit het oogpunt van de productiewaarde zijn de volgende sectoren in de regio 
Rijnmond relatief belangrijk:  

o Aardolie-industrie (15%)  
o Transport en gerelateerde diensten (12%)  
o Groot- en detailhandel (9%)81, en  
o Chemie, rubber en kunstvezelindustrie (9%).  

De invoer vanuit de “extraterritoriale regio” (ETR, dat wil zeggen binnen Nederland, 
maar buiten de regio) wordt bepaald door de aardolie-industrie (61%), de 
nutsbedrijven (28%) en de chemie, rubber en kunstvezelindustrie (11%). De invoer 
vanuit het buitenland betreft voornamelijk de aardolie-industrie (44%), en de 
chemie, rubber en kunstvezelindustrie (12%). De uitvoer ETR wordt vooral bepaald 
door de bouwnijverheid (58%) en de productie van transportmiddelen (13%). 
Uitvoer naar het buitenland betreft vooral transport- en gerelateerde diensten 
(22%), aardolie-industrie (31%) en chemie, rubber en kunstvezelindustrie (21%). 
De grootste loonbetalende sectoren zijn de groot- en detailhandel (13%), de 
overige transportdiensten (12%) en de zakelijke dienstverlening (10%).  

Figuur 7.1 Aspecten van de sectorstructuur 
 

Sector

Finale vraag

Intermediare
leveringen/ Invoer
binnen regio

Consumptie

Input Output

InvoerInvoer
ETR

Invoer
buitenland

Lonen en salarissen

Intermediaire 
leveringen

Levering ETR

Bestedingen
overheid

Uitvoer/afzet

Uitvoer
buitenland

Kostenstructuur van een sector Afzetstructuur van een sector

Investeringen

Kostprijsverhogende 
belastingen

 
 

 93



Uit deze gegevens komt het beeld naar voren van een industriële regio die 
gespecialiseerd is in de verwerking en productie van olie en chemieproducten, met 
een sterk handels- en dienstenaanbod, evenals een sterke lokale bouwsector.  

 
(2) Afzetstructuur 

De afzetstructuur geeft aan hoe de sectoren en finale vraagcomponenten verdeeld 
zijn over de afzet per sector. Daarbij valt het volgende op (navolgende percentages 
verwijzen naar het aandeel in afzet van de sector).  

Binnen de regio vormt de sector bouwnijverheid een belangrijk afzetkanaal voor de 
sector bouwmaterialen. De sector bouwnijverheid zet bijvoorbeeld veel af binnen de 
eigen sector in de regio (onderaannemingen). Dit geldt ook voor de sector 
verzekeringen. Binnen de regio is consumptie een belangrijke component in de 
afzet van lokaal opererende sectoren als horeca, zorg, overheid, nutsbedrijven, 
onderwijs, cultuur en sport.  

Buiten de regio, maar binnen Nederland zijn de consumptie en de export naar het 
buitenland de primaire afzetkanalen voor de meeste primaire en industriële 
sectoren. Zo worden bijvoorbeeld veel dranken en tabak (24%), textiel en kleding 
(19%), verzekeringen (35%) en cultuur en sport (18%) afgezet in de rest van 
Nederland. Visserij (89%), zee- en luchttransport (90%), lederwaren en schoenen 
(74%), en chemie, rubber en kunstvezelindustrie (74%) leveren voornamelijk aan 
het buitenland. 

 

(3) Kostenstructuur 

In alle sectoren vormen lonen en salarissen belangrijke kostencomponenten, en in 
een meerderheid van de sectoren is invoer uit het buitenland een belangrijke 
kostencomponent. In enkele sectoren (waaronder de bouwnijverheid) vormen 
investeringen een belangrijke kostencomponent.  

 
7.3.2   Relaties tussen sectoren 

Input-outputanalyse maakt het ook mogelijk om de relaties tussen sectoren te 
onderzoeken. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen achterwaartse 
en voorwaartse relaties. Achterwaartse relaties geven aan welke sectoren sterk met 
andere verbonden zijn doordat ze bij die andere sectoren veel producten en 
diensten bestellen. Voorwaartse relaties geven een indruk van de mate waarin een 
sector juist een leverancier van andere sectoren is.  

Belangrijke achterwaarts verbonden sectoren zijn voedingsmiddelen (op basis van 
veehouderijproducten), bouwnijverheid en verzekeringswezen. Belangrijke 
voorwaarts verbonden sectoren zijn delfstofwinning, grafische industrie en 
uitgeverijen, bouwmaterialen, nutsbedrijven en zakelijke dienstverlening. In alle 
gevallen ligt de nadruk van de verbondenheid overigens wel buiten de sector.  
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7.3.3   Multipliers 

De economische structuur van de regio kan ook worden samengevat met behulp 
van multipliers. Deze grootheden geven hoe vergroting van de finale bestedingen 
uitwerkt op bepaalde economische waarden. In Bijlage 5 (tabel 1) zijn de 
productiemultipliers weergegeven. Deze geven per sector aan wat de benodigde 
extra productie in alle andere sectoren is als gevolg van één euro extra finale 
besteding in die sector. Sectoren met een grotere multiplier zullen dus tot meer 
extra productie in andere sectoren leiden dan sectoren met een lage multiplier. De 
sectoren die hierboven (in 7.3.2) genoemd zijn als sterk achterwaarts verbonden 
hebben alle een relatief hoge productiemultiplier (voedingsmiddelen op basis van 
veehouderijproducten, bouwnijverheid en verzekeringswezen).  

 
Naast de productiemultipliers zijn in de context van onderhavig onderzoek ook de 
werkgelegenheidmultipliers van belang (zie tabel 2 in bijlage 5). Deze geven aan 
hoeveel extra werkgelegenheid wordt gegenereerd in andere sectoren als gevolg 
van het extra werk in een bepaalde sector dat nodig is om aan 1 € miljoen aan 
extra finale vraag te voldoen. De hoge multiplierwaarden (in tabel 2, bijlage 5) 
geven aan dat een aantal sectoren vrij veel werkgelegenheid genereert. Dit geldt 
vooral voor productiesectoren, en sterk arbeidsintensieve sectoren, zoals de 
voedingsmiddelenproductie, de aardolie- en chemiesector, en de 
reparatiebedrijven. De multipliers geven ook aan welk deel van de werkgelegenheid 
binnen en welk deel buiten de sector wordt gegenereerd. Ook hierin verschillen de 
sectoren opvallend van elkaar. Zo genereert bijvoorbeeld de land- en tuinbouw veel 
locale werkgelegenheid, terwijl de voedingsmiddelenindustrie veel werkgelegenheid 
genereert buiten de regio. Dit laatste kan het gevolg zijn van de manier waarop het 
productieproces is gestructureerd: een deel wordt lokaal geproduceerd, een ander 
deel elders in Nederland.  

 
7.3.4   Impactanalyse 

Met behulp van het input-outputmodel kunnen de effecten van breedbandaanleg en 
exploitatie voor de regionale economie als geheel worden bepaald. Daarbij moet 
aangetekend worden dat het input-outputmodel alleen geschikt is voor onderzoek 
van impulsen die zijn weer te geven in termen van finale vraageffecten. Dit zijn 
bijvoorbeeld investeringen, extra bestedingen, kostenbesparingen. 
Productiviteitseffecten kunnen met behulp van de input-outputmethode niet goed 
worden onderzocht. Dit wordt veroorzaakt door de impliciet in de input-outputtabel 
verwerkte aanname dat de relatie tussen input en output voor de verschillende 
sectoren (dat wil zeggen: de productiviteit) constant blijft. Met behulp van het 
Prisma model kunnen wel productiviteitseffecten worden geanalyseerd (7.4).  

De volledige aanleg van glasvezel naar alle huishoudens en bedrijfsvestigingen in 
de regio Rotterdam - Rijnmond is als volgt vertaald in een verzameling 
economische impulsen: 
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1. (Eenmalige) investeringsimpuls van de aanleg  
Investering 

2. (Eenmalige) investeringsimpuls van de installatie 

3. (Permanente) impuls van kostenbesparing c.q. 
verschuiving van telecommunicatiekosten 

 

 

Exploitatie 4. (Permanente) impuls van toegenomen consumptieve 
bestedingen in Rotterdam ten koste van de 
bestedingen in de rest van Nederland 

 

Het onderscheid tussen eenmalige en permanente impulsen heeft betrekking op de 
manier waarop de impuls in de economie ingrijpt. De investeringsimpulsen worden 
gevormd door een grote besteding die in een relatief korte tijd wordt gedaan en 
daarna niet meer terugkomt. De permanente impulsen zijn besparingen of grotere 
uitgaven die steeds weer terugkeren en daarmee hun effect ook steeds weer wat 
vergroten. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop het totale economische effect 
geïnterpreteerd kan worden. De investeringsimpulsen genereren bijna onmiddellijk 
een groot effect, terwijl de effecten van kostenbesparingen gespreid in de tijd 
optreden.  

De eerste drie impulsen gezamenlijk representeren de aanleg van glasvezel voor 
iedereen. De vierde impuls is een mogelijk gevolg van de beschikbaarheid van 
breedband voor iedereen: een toename van consumptieve bestedingen in 
Rotterdam ten koste van bestedingen in de rest van Nederland met 1%. Dit 
betekent dat mensen in Nederland als geheel relatief meer in Rotterdam gaan 
kopen. Uiteraard zijn er allerlei andere mogelijkheden om het bedrijvigheideffect 
van breedbandgebruik in beeld te brengen, bijvoorbeeld de toename van 
overheidsbestedingen en de toename van investeringen. Daarbij kunnen ook 
verschillende percentages gehanteerd worden, bijvoorbeeld 1% groei, 2% groei, 
2,5% groei, enz. Impuls 4 is daarom slechts één van de vele mogelijkheden.  

 
7.3.5   Invoergegevens input-outputanalyse 

Hieronder beschrijven we bovengenoemde vier impulsen één voor één. In het 
basisscenario gaan we ervan uit dat alle bestedingen binnen de regio Rijnmond 
vallen.  

 
1. Investeringsimpuls van de aanleg 

De investeringsimpuls voor de aanleg van een glasvezelnetwerk bestaat uit alle 
bestedingen die te maken hebben met het aanleggen van de passieve en actieve 
infrastructuur. Hierbij is uitgegaan van twee bronnen: (1) gegevens uit de 
literatuurstudie, en (2) gegevens van het OBR over de aanleg van het passieve 
netwerk.  

Uit de literatuurstudie blijkt het volgende. Het uitgangspunt is een 
investeringstraject voor Fiber to the Home. Aangenomen wordt dat het om aanleg 
in relatief dichtbebouwde gebieden gaat, in voornamelijk bestaande bouw, dat de 

 96



aanlegkosten schaalbaar zijn, dat er geen bestedingen zijn betreffende het 
transportnetwerk en dat er een gemiddelde initiële penetratie is van 50%. Hierbij 
zijn een aantal verschillende scenario’s te onderscheiden:  

(1) Fiber to the Home (huishoudens en bedrijven) in the stad,  
(2) Fiber to the Home (huishoudens en bedrijven) in the hele regio Rijnmond, en  
(3) Fiber to the Home in the stad (huishoudens), en naar alle bedrijfsvestigingen in 
de regio.  
 
Tabel 7.2 geeft de aantallen huishoudens en bedrijfsvestigingen aan voor elk van 
deze drie scenario’s.  

Tabel 7.2 Huishoudens en vestigingen per scenario (CBS Statline, COS en 
bedrijfsregister Zuid Holland) 

Scenario Huishoudens Vestigingen 
(1) huishoudens en vestigingen in de stad 282.234 22.694 
(2) huishoudens en vestigingen in de regio 546.060 50.215 
(3) huishoudens in de stad en vestigingen in de regio 282.234 50.215 

 
In de berekeningen wordt uitgegaan van scenario (3). Scenario (1) sluit weliswaar 
aan bij het initiatief om glasvezel aan te leggen in de stad, maar de voor de analyse 
beschikbare cijfers (zoals de input-outputtabel) hebben betrekking op de regio. 
Daarnaast mist dit scenario ook de aansluiting van het aan de Rotterdamse haven 
gerelateerde bedrijfsleven dat immers is verspreid over diverse gemeenten. Bij 
scenario (2) - verglazing van de hele regio - is het investeringsbedrag onzeker, 
aangezien de hier gehanteerde gegevens uitgaan van een relatief dichte 
bebouwing. Doorrekening van deze variant levert een onrealistisch hoog 
investeringsbedrag en daarmee onrealistisch grote economische effecten op.  

Daarmee resteert scenario (3): een combinatie van verglazing van de stad 
Rotterdam en aansluiting van het hele bedrijfsleven in de regio Rijnmond op dit 
netwerk. Deze combinatie komt tegemoet aan de bezwaren van de scenario’s (1) 
en (2): door het gehele regionale bedrijfsleven mee te nemen kan de input-
outputaanpak zonder meer worden toegepast, terwijl de investeringsimpuls toch 
grotendeels betrekking blijft houden op het verglazen van de stad.  

De opbouw van de investeringscomponenten per aansluiting is weergegeven in 
tabel 7.3. 

Tabel 7.3 Opbouw investeringscomponenten per aansluiting 

Investeringscomponent Bedrag 
Aandeel buurtinfrastructuur €1.000 
Huisaansluiting €500 
Wijktechnische ruimte €10 
Actieve apparatuur €750 
MAN86 €10 
Totaal per aansluiting € 2.270 

 
Uitgaande van het totaal aantal huishoudens in Rotterdam (282.234), het totaal 
aantal bedrijfsvestigingen in de regio (50.215)87 en een initiële penetratiegraad van 
50% bedraagt de investering €377,3 miljoen.88  

                                                           
86 Metropolitan Area Network. 
87 Bron: CBS STATLINE, COS en bedrijfsregister Zuid-Holland. 
88 Te weten: 50%*(282.234+50.215)* € 2.270. 
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Ter verificatie zijn OBR cijfers beschikbaar voor de passieve infrastructuur. Deze 
cijfers geven aan dat voor de pure aanleg (exclusief retributie, leges en onvoorzien) 
een bedrag van €1.546 per aansluiting nodig is. Dat bedrag correspondeert met het 
aandeel buurtinfrastuctuur, huisaansluiting, wijktechnische ruimte en MAN (in 
totaal €1.520 per aansluiting; tabel 7.3). In de uitsplitsing van bedragen hieronder 
wordt de OBR berekening als basis gebruikt, terwijl het totaal van € 2.270 per 
aansluiting gehandhaafd blijft. 

In het input-outputmodel is het van belang aan te geven in welke sectoren de 
investering plaats vindt. Hiervoor is de structuur van de OBR kostenberekening 
gehanteerd (tabel 7.4). 

Voor het input-outputmodel maakt het niet uit door wie de investeringsimpuls 
wordt gedaan. Zowel bedrijven, overheden als consumenten kunnen 
verantwoordelijk zijn voor de extra bestedingen.  

Een alternatief scenario gaat uit van veel goedkopere graaf- en 
installatieactiviteiten dan nu geschat kan worden. Dat zou kunnen door de 
ontwikkeling van nieuwe aanlegtechnieken waarbij bijvoorbeeld niet zoveel fysiek 
graafwerk hoeft plaats te vinden. We gaan ervan uit dat dit alternatief leidt tot een 
korting van €50 miljoen op de bestedingen in de bouwnijverheidsector.  

Tabel 7.4 Kostenberekening OBR en toewijzing aan sectoren 
Feitelijke activiteit Wordt besteed in sector Kosten 

(miljoen €) 
Graven; installatie; PoP Bouwnijverheid 163,2 
Glasvezel en buizen Bouwmaterialen, aardewerk en glas 93,7 
Retributie, leges Overheid 18,83 
Onvoorzien, incl. engineering Zakelijke dienstverlening 14 
 Totaal 289,73 
Aanleg actieve apparatuur Elektrische apparaten 43,8 
In-huis aanpassingen Bouwnijverheid 43,8 
 Totaal 377,33 

 
Daarnaast is een alternatief scenario geformuleerd waarin de bestedingen die 
samenhangen met de aanleg niet in maar buiten de regio worden gedaan.89 Met 
volledige besteding van de aanleg in de regio en volledige besteding buiten de regio 
zijn twee uitersten bepaald. In werkelijkheid zal wellicht een deel van de 
aanbesteding kunnen plaatsvinden bij bedrijven in de regio en een deel daarbuiten. 
Hoe deze verhouding precies komt te liggen is in deze fase van het onderzoek 
echter niet te zeggen. 

 

2. Overige investeringen in aansluiting 

Voor huishoudens zijn alle investeringen voor het beschikbaar stellen van 
breedband opgenomen in bovengenoemd bedrag (€ 377,3 miljoen). Bedrijven 
zullen echter nog aanvullende investeringen moeten doen om hun interne 
netwerken aan te sluiten op de nieuwe glasvezelaansluiting. Er is vanuit gegaan dat 
dit ongeveer €1.000 per vestiging kost. Bij hantering van een initiële 
penetratiegraad van (opnieuw) 50% komt dit neer op een additionele investering 

                                                           
89 De uitkomsten voor deze alternatieve scenario’s zijn te vinden in Figuur 7.4 en 7.5. 
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van €25,1 miljoen.90 Verondersteld wordt dat dit bedrag bestaat 75% 
installatiekosten en 25% apparatuurkosten.  

Wat betreft de investeringen in software anders dan gerelateerd aan de investering 
in de nieuwe glasvezelaansluiting, is ervan uitgegaan dat die investeringen toch wel 
plaatsvinden, of er nu een breedbandinfrastructuur wordt aangelegd of niet. Deze 
investeringen leiden daarom niet tot een additioneel economisch effect dat is toe te 
schrijven aan de aanleg van het glasvezelnetwerk.  

 

3. Kostenbesparingen van telecommunicatie  

Uitgangspunt is dat de breedbandinfrastructuur zowel internet/datacommunicatie, 
telefonie als tv kan omvatten. Vooral door het overbrengen van 
internet/datacommunicatiediensten op de goedkopere glasvezel kunnen grote 
kostenbesparingen ontstaan (zie §3.3). Hierbij maken we onderscheid in: 

o Laag- / niet-gebruikers (inbellers): kostenverhoging gelijk aan 
breedbandabonnementtarief voor zover deze glasvezel adopteren; 

o Huidige DSL/kabelgebruikers (consumentenaanbod): besparing van 0 tot 25%, 
afhankelijk van huidige abonnement en van keuze voor type 
glasvezelabonnement;91 

o Huidige DSL-gebruikers (zakelijk aanbod): besparing van 25% tot 50%; 
o Vaste (huur)lijngebruikers (9% van de bedrijven; voornamelijk grote bedrijven 

en bedrijven in haven/transport en logistiek): kostenbesparing van €1.000 per 
maand per afnemer van een huurlijn92. 

Voor de te realiseren kostenbesparingen bij het overbrengen zowel van telefonie als 
van kabeltelevisie naar glasvezel wordt aangenomen dat consumenten en bedrijven 
de overstap maken indien een kostenbesparing van 30% gerealiseerd kan worden.  

Op basis van de bovenstaande besparingen voor de diverse categorieën wordt hier 
verder de aanname gehanteerd van een gemiddelde besparing van 30% op 
telecommunicatiekosten. Verder wordt aangenomen dat de penetratiegraad van 
glasvezel kan groeien van 50% (waarmee bij de investeringsimpuls is gerekend) 
naar 75%. Hiermee komt de totale kostenbesparing (dat wil zeggen 
bestedingsbesparing) uit op 75% * 30% van het totaal besteed bedrag in de post- 
en telecommunicatiesector. In de regio Rijnmond wordt volgens het input-
outputmodel €647,5 miljoen besteed. De bestedingsbesparing op 
telecommunicatiekosten is dus te becijferen op €145,7 miljoen.93  

Een alternatief scenario is dat bedrijven deze kostenbesparing besteden aan andere 
uitgaven. Een voor de hand liggende categorie is extra bestedingen in de sfeer van 
software voor e-commerce platforms, verkoopportals, en innovatieve 
planningssoftware die veel meer communicatiecapaciteit vraagt (bijvoorbeeld door 
gebruikmaking van sensortechnologie en gedistribueerde agents). Dit zou leiden tot 
een verschuiving van €145,7 miljoen aan bestedingen in de telecommunicatiesector 

                                                           
90 Te weten: 50%*50.215*1.000 . 
91 Deze prijzen bouwen voort op de analyse van ADSL/kabelinternetprijzen en de voorgestelde 
glasvezeltarieven van de eerdere opbrengstenrapportage (Bekkers et al., 2003). 
92 Uitgaande van een 2 Mbps Digistream verbinding van KPN, 50 km of meer tussen de twee 
aansluitpunten.  
93 Te weten: 75% * 30% * 647,5 miljoen. 
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naar de sector zakelijke dienstverlening. Een ander alternatief scenario is dat de 
kostenbesparing wordt geherinvesteerd door de betrokken bedrijven.94  

In dit onderzoek is ervoor gekozen de effecten van de exploitatie van het 
glasvezelnetwerk te analyseren via bovenbeschreven kostenbesparingsimpuls. Een 
alternatief zou zijn voor de exploitatie van het netwerk een nieuwe rij en kolom toe 
te voegen in de input-outputtabel. De daarmee gepaard gaande inschatting van 
tabelcoëfficiënten zou echter aanzienlijk meer tijd vergen dan in het kader van dit 
onderzoek haalbaar was. 

 
4. Toename van consumptieve bestedingen 

Een belangrijk verwacht effect van het beschikbaar stellen van breedband is dat 
allerlei nieuwe applicaties worden ontwikkeld voor de B2B en B2C markten. Het is 
echter in eerste instantie de vraag of deze nieuwe applicaties leiden tot meer 
bestedingen vanuit een macro-economisch perspectief. Immers, voorzover de 
investeringen als gevolg van breedbandaanleg niet direct leiden tot hogere 
inkomens voor bedrijven en consumenten geldt dat consumptieve bestedingen niet 
zomaar toe kunnen nemen, anders dan met geleend geld.  

Anderzijds is er enige reden om te veronderstellen dat de bestedingen in de regio 
Rijnmond wel zullen toenemen, ten koste van de bestedingen in de rest van 
Nederland, doordat de regio Rijnmond aantrekkelijker wordt als vestigingsgebied 
voor bedrijven (zie bijvoorbeeld de discussie over de vestigingsaantrekkelijkheid 
van Rotterdam in 6.3.2). Hierdoor nemen bedrijvigheid en bestedingen in de regio 
toe (ten opzichte van bestedingen in Nederland buiten de regio en bestedingen in 
het buitenland). Bovendien kunnen buitenlandse bestedingen toenemen. In het 
model is allereerst uitgegaan van een verschuiving van bestedingen van Nederland 
naar de regio. Daarnaast is er een alternatief scenario geanalyseerd waarin 
bestedingen inderdaad autonoom toenemen als gevolg de grotere beschikbaarheid 
van breedbandcapaciteit. De uitkomst van een autonome groeiscenario van 1% van 
de consumentenbestedingen is te vinden in Figuur 7.4 en 7.5.  

 
7.3.6   Effectmeting 

De economische effecten van de bovenstaande bestedings- en investeringsimpulsen 
kunnen weergegeven worden voor een groot aantal economische 
standaardvariabelen. Hier is gekozen voor het tonen van de effecten op de 
variabelen directe en indirecte productie, invoer uit de extraterritoriale regio (ETR), 
invoer uit het buitenland, inkomen (combinatie van lonen/salarissen en sociale 
lasten), overig inkomen (dividenden, etc), en werkgelegenheid. De effecten voor 
het basisscenario zijn opgenomen in Bijlage 6, tabel 1. Hieronder worden de 
belangrijkste effecten besproken: 

o productie-effecten volgens het basisscenario (Figuur 7.2); 
o werkgelegenheidseffecten volgens het basisscenario (Figuur 7.3), en 
o overige effecten. 

                                                           
94 De uitkomsten van deze twee scenario’s zijn te vinden in Figuur 7.4 en 7.5. 
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Productie-effecten 

 
Figuur 7.2 Effecten basisscenario op productie 
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Figuur 7.2 laat zien dat het totale effect van de investerings- en 
kostenbesparingsimpuls positief is. Het productie-effect is ongeveer €437 
miljoen waarvan €243 miljoen direct (56%) en €194 miljoen indirect (43%). Het 
grootste deel van dit effect treedt op binnen de regio. Het directe effect 
manifesteert zich voor 100% in de regio; het grootste deel van het indirecte effect 
wordt echter in Nederland, maar buiten de regio gegenereerd. Het directe effect 
wordt grotendeels veroorzaakt door de totale investering. Het indirecte effect 
beloopt ongeveer 80% van het directe effect. De aanleg van glasvezel zoals in het 
hier bestudeerde basisscenario genereert dus een investeringsimpuls van ongeveer 
80% aan indirecte economische effecten.  

 
Werkgelegenheidseffecten 

 
Figuur 7.3 Effecten basisscenario op werkgelegenheid 
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Figuur 7.3 geeft aan dat er een positief werkgelegenheidseffect is van ongeveer 
4.400 arbeidsplaatsen. Dit effect is grotendeels toe te schrijven aan de 
investeringsimpuls. Omdat in het basisscenario is aangenomen dat de investering 
wordt gedaan in de regio, valt ook het werkgelegenheidseffect grotendeels in de 
regio. Uit Figuur 7.3 blijkt dat de kostenbesparingsimpuls een negatief effect heeft 
op de werkgelegenheid. Dit effect wordt echter ruimschoots gecompenseerd door 
de werkgelegenheidsgroei als gevolg van de investeringsimpuls.  

 
Overige effecten 

Het effect op de invoer uit het buitenland is ook positief: €94 miljoen. Daarnaast 
geeft het model aan dat er een positief inkomenseffect is van €129 miljoen, 
waarvan €109 aan looninkomen en sociale lasten, en €20 miljoen aan overig 
inkomen. 74% van dit effect treedt op in de regio.  

Het effect van de consumptie-impuls gaat om de verschuiving van bestedingen, van 
Nederland naar de regio (vanwege toegenomen bedrijvigheid en grotere 
aantrekkelijkheid van de regio). Dit effect is positief voor de regio, en negatief voor 
de rest van Nederland. 

 
Conclusie 

Uit de analyse (Bijlage 6, tabel 1) blijkt dat dit effect over het geheel genomen 
marginaal is; alleen voor de werkgelegenheid is het overall effect marginaal 
negatief, voor de regio treedt echter een positief werkgelegenheidseffect op. 
In dit geval creëert de aantrekkelijkheid van het breedbandnetwerk 
werkgelegenheid in de regio ten kosten van de rest van Nederland. 

 
7.3.7   Gevoeligheidsanalyse basisscenario 

Op basis van het basisscenario kan een gevoeligheidsanalyse inzicht geven in welke 
economische deeleffecten het resultaat in hoge mate bepalen. Tabel 7.5 geeft de 
resultaten van de gevoeligheidsanalyse bij verschillende scenario’s:  

(A) 10% verandering in de totale aanleg en aansluitingsinvestering,  
(B) 10% verandering in de kostenbesparing,  
(C) 10% verandering in de bestedingsverschuiving van Nederland naar de regio, 

en  
(D) 10% verandering in de autonome groei van bestedingen in de regio (waarbij 

de bestedingswijzigingen buiten de regio constant gehouden worden).  
 
Tabel 7.5 Gevoeligheidsanalyse 

Effecten op scenario’s (in %) 
Scenario A: 

Investeringen 
Scenario B: 

Kostenbesparing 
Scenario C: 

Groei consumptieve 
bestedingen regio en NL 

Scenario D: 
Groei consumptieve 
bestedingen in regio 

 
 
 
 
 
Kengetal 

-10 +10 +10 -10 -10 +10 -10 +10 

Productiewaarde *) -13,1 13,1 -4,03 4,03 -0,01 0,01 -1,11 1,11 
Looninkomen -15,4 15,4 -6,47 6,47 -0,00 0,00 -1,32 1,32 
Werkgelegenheid -15,3 15,3 -6,12 6,12 0,10 -0,10 -1,73 1,73 
*) Direct en indirect effect samen 
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Het resultaat van de input-outputanalyse is het meest gevoelig voor veranderingen 
in de investeringsimpuls. Deze maakt ook het grootste deel uit van de totale 
economische impuls voor de aanleg van glasvezel. Verder geeft de 
gevoeligheidsanalyse aan dat een verandering in de verschuiving van bestedingen 
van of naar de regio vanuit de rest van Nederland nauwelijks effect heeft. Wel 
effect hebben veranderingen in de autonome groei van de bestedingen. In de 
uitgangssituatie is uitgegaan van 1% autonome groei; in de gevoeligheidsanalyse is 
daar 10% op gevarieerd (dus 10% van 1%). Een dergelijke variatie heeft een effect 
van rond de 1 à 2%. Dit betekent dat de effecten van autonome groei substantieel 
zijn te noemen.  

 
7.3.8   Alternatieve scenario’s 

Op basis van de gevoeligheidsanalyse (§ 7.3.7) zijn een aantal alternatieve 
scenario’s doorgerekend met behulp van het analysetool IRIOS:  

(Scenario A) €50 miljoen lagere investeringen; 
(Scenario B) Aanbesteding van de investeringen buiten de regio; 
(Scenario C) Herbesteding van de kostenbesparing in de sector zakelijke 

    dienstverlening; 
(Scenario D) Herinvestering van de kostenbesparing, en 
(Scenario E) Groei van de consumentenbestedingen, in plaats van een 

  verschuiving van Nederland naar de regio. 
 
Figuur 7.4 geeft de (relatieve) economische effecten van deze alternatieve 
scenario’s weer. Figuur 7.5 geeft de absolute effecten weer van deze scenario’s op 
de werkgelegenheid. In bijlage 6, tabel 2 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven 
van berekende economische effecten in deze alternatieve scenario’s. 

Figuur 7.4 Relatieve effecten op productiewaarde en werkgelegenheid van aantal 
alternatieve scenario’s ten opzichte van basisscenario  
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Figuur 7.5 Absolute effecten op de werkgelegenheid van aantal alternatieve 
scenario’s ten opzichte van basisscenario 
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Scenario A: €50 miljoen lagere investeringen 

In het scenario met €50 miljoen lagere investeringen treden - zoals te verwachten - 
minder uitgesproken effecten op dan in het basisscenario: doordat de impuls 
kleiner is, zijn de effecten ook kleiner. Een investering van €50 miljoen minder leidt 
tot een verlaging van de productiewaarde van omstreeks 20% en een verlaging van 
de werkgelegenheid van circa 21% ten opzichte van het basisscenario. 

 

Scenario B: Aanbesteding van de investeringen buiten de regio 

Verschuiving van investeringen van de regio naar de rest van Nederland heeft 
nagenoeg geen effecten in de productiewaarde. Dit komt omdat productiewaarde-
effecten primair samenhangen met de omvang van de impuls. Wel verschuift de 
realisatie van het productiewaarde-effect van de regio naar de rest van Nederland. 
De werkgelegenheidseffecten zijn iets geprononceerder dan de productiewaarde-
effecten. Verschuiving van de investeringsimpuls naar buiten de regio leidt tot 
minder werkgelegenheidscreatie in totaal, en zelfs tot een verlies van 
werkgelegenheid in de regio. Met andere woorden: vanuit een puur economisch 
perspectief is het aan te bevelen de aanleg van breedbandinfrastructuur zoveel 
mogelijk aan te besteden aan locale bouw- en installatiebedrijven. 

 
Scenario C: Herbesteding van de kostenbesparing in de sector zakelijke 

dienstverlening 

Herbesteding van door breedband bespaarde kosten heeft zonder meer gunstige 
effecten. De productiewaarde neemt significant toe, evenals de werkgelegenheid. 
Herbesteding van bespaarde kosten is veel gunstiger dan herinvestering (scenario 
D), maar minder realistisch dan scenario D. In termen van werkgelegenheid levert 
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dit scenario tot omstreeks 10.200 extra banen op, dat wil zeggen naast de 4.400 
conform het basisscenario nog eens 5.800 extra banen vanwege herbesteding. 

 
Scenario D: Herinvestering van de kostenbesparing 

Herinvestering van door breedband bespaarde kosten heeft ook gunstige effecten. 
De productiewaarde neemt significant toe, evenals de werkgelegenheid. 
Herinvestering van bespaarde kosten is minder gunstig dan herbesteding. Hier kan 
tegenin gebracht worden dat het herinvesteringsscenario wel veel realistischer is. 
Immers, bedrijven zullen eerder kostenbesparingen in hun winstcijfers door laten 
werken, en op basis van die hogere winst meer gaan investeren, dan besparingen 
opnieuw uitgeven. In termen van werkgelegenheid levert scenario D omstreeks 
5.900 extra banen op, dat wil zeggen naast de 4.400 conform het basisscenario 
nog eens 1.500 extra banen vanwege herinvestering. 

 
Scenario E: Groei van de consumentenbestedingen, in plaats van een 

verschuiving van Nederland naar de regio. 

Een autonome groei van de consumentenbestedingen heeft ook zonder meer 
gunstige effecten (in tegenstelling tot de verschuiving van bestedingen van de rest 
van Nederland naar de regio): omstreeks 11% meer productiewaarde en 19% meer 
werkgelegenheid dan in het basisscenario. 

 
Overzicht effecten 
 

In tabel 7.6 is het totale economische effect opgesplitst in de effecten die 
geassocieerd kunnen worden met investeringen en exploitatie. Daarbij is een 
splitsing gemaakt in direct effect, indirect toeleveringseffect, indirect 
inkomenseffect en werkgelegenheid. Opgemerkt dient te worden dat in de huidige 
analyse de exploitatie van het glasvezelnetwerk in eerste instantie alleen is vertaald 
in een kostenbesparingsimpuls. Ter referentie zijn ook twee scenario’s opgenomen, 
te weten herinvestering en herbesteding van de kostenbesparingen.  

Tabel 7.6 Uitsplitsing effecten 
Indirecte effecten  

Alle bedragen in mln € 
(excl. werkgelegenheid) 

Totaal 
effect 

Direct 
effect Toeleverings-

effect 
Inkomens- 

effect 

Werkgele-
genheid  

Investering 952.87 452.33 242.81 257.74 +7.175 
Exploitatie -313.71 -145.70 -39.68 -128.33 -2.704 
Exploitatie incl. 
herinvestering (scenario D) 

-125.59 -61.12 10.32 -74.79 -1.230 

Exploitatie incl. 
herbesteding (scenario C) 

15.79 0.00 12.32 3.47 +3.111 

 
 
Conclusie 

Op grond hiervan kan het volgende worden geconcludeerd:  

1. het is gunstig om een zo groot mogelijk deel van de aanbestedingen voor de 
aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio te houden.  
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2. Herinvestering van kostenbesparingen bij bedrijven dan wel herbesteding in de 
ontwikkeling van breedbandapplicaties beïnvloedt de effecten positief.  

3. Het is van belang omstandigheden te creëren die ertoe bijdragen dat de 
verkopen van bedrijven als gevolg van de beschikbaarheid van breedband in 
absolute zin groeien.  

 
7.3.9  Evaluatie 

Bovenstaande analyse maakt de economische impact van breedbandaanleg in de 
regio Rotterdam ten dele inzichtelijk. Input-outputanalyse leent zich niet voor het 
inzichtelijk maken van het effect van breedbandaanleg op de arbeidsproductiviteit. 
De methode veronderstelt namelijk een constante arbeidsproductiviteit voor alle 
sectoren; dit impliceert dat de onderzochte impuls in alle sectoren leidt tot 
eenzelfde arbeidsproductiviteitsverbetering. Het is de vraag of deze aanname 
realistisch is. Recent onderzoek heeft aangetoond dat positieve economische groei 
en verbeteringen in de arbeidsproductiviteit voor een groot deel veroorzaakt 
worden door ICT gerelateerde sectoren (onder andere Van Ark et al., 2001). De 
stelling dat de arbeidsproductiviteit zich voor alle sectoren op dezelfde manier 
ontwikkelt kan daarom niet volgehouden worden.  

Een ander aspect dat niet in de input-outputanalyse is onderzocht, betreft de 
differentiatie van effecten naar klein-, midden- en grootbedrijf. Ook deze 
differentiatie kan met een input-outputaanpak niet goed onderzocht worden.  

Ten slotte is de input-outputbenadering statisch: de dimensie tijd speelt geen rol. 
Met deze benadering kan daarom geen onderscheid tussen korte en langere 
termijnuitkomsten worden gemaakt. De uitkomsten zijn in feite een optelling van 
de effecten voor verschillende jaren.  

Deze beperkingen doen overigens niets af aan de gepresenteerde input-
outputanalyse. De effecten op arbeidsproductiviteit kunnen worden opgevat als een 
extra dimensie in de totale impuls die het gevolg is van glasvezelaanleg in de regio 
Rotterdam. Met een aanvullende analyse kan de impact op arbeidsproductiviteit 
worden meegenomen. De combinatie van regionaal-economische analyse met 
behulp van de regionale input-outputmethode en de nationale analyse met het 
Prisma model biedt een steviger basis voor uitspraken over economische effecten 
dan een analyse op basis van een van deze modellen alleen.  

 
7.4  ANALYSE MET HET PRISMA MODEL 
 
Naast de input-outputanalyse is gekozen voor aanvullende analyse met het Prisma 
model van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM). Met dit 
model – dat is gebaseerd op het Athena model van het CPB – is uitsplitsing in de 
sectorstructuur naar klein-, midden- en grootbedrijf mogelijk. Het Prisma model is 
een landelijk model dat verder gaat in de modellering van economische structuur 
dan de input-outputmethode. Veranderingen in arbeidsproductiviteit kunnen in het 
Prisma model worden meegenomen.  
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Om het Prisma model te gebruiken in onderhavig project dient het regionaal 
glasvezelproject opgeschaald te worden naar een glasvezelnet met landelijke 
dekking. Het belangrijkste verschil tussen landelijke en regionale dekking komt tot 
uitdrukking in de totale benodigde investering. Kostenbesparingen en productiviteit 
in Nederland en de regio Rijnmond zullen elkaar naar verwachting niet zoveel 
ontlopen. De schatting van de totaal benodigde investeringen in een Nederlands 
glasvezelnetwerk is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken en lopende 
projecten in Nederland op het vlak van breedband en glasvezel. Getracht is een 
input voor het Prisma model te genereren die zo goed mogelijk vergelijkbaar is met 
het input-outputmodel.  

Hierna komen achtereenvolgens de invoergegevens (7.4.2) en de uitkomsten van 
het Prisma model aan de orde (7.4.2). 

 
7.4.1   Invoergegevens Prisma model 

Evenals het geval is bij de input-outputanalyse maakt de analyse met het Prisma 
model gebruik van een aantal invoergegevens. Deze worden hierna kort besproken.  

 
1. Investeringsimpuls van de aanleg 

Uitgegaan is van een investeringsimpuls van in totaal €2.270 per aansluiting (zie 
7.3.5 en tabel 7.3) met een initiële penetratie van 50%. In Nederland zijn er in 
totaal 6,5 miljoen huishoudens en 778.000 bedrijfsvestigingen. Bij toerekening van 
de investering aan 50% hiervan resulteert een investeringsimpuls van €8,2 
miljard.95

In tegenstelling tot de input-outputanalyse is het in het Prisma model van belang of 
de investering door de overheid of door het bedrijfsleven wordt gedaan. 
Verondersteld is dat 30% van de investeringsimpuls wordt gedaan door de overheid 
en 70% door bedrijven. Dit laatste betreft investeringen van de 
telecommunicatiesector in de bouwsector. Als afschrijvingstermijn voor deze 
investeringsimpuls is een periode van 20 à 25 jaar gehanteerd.  

 
2. Overige investeringen in aansluiting 

De aanvullende investeringen van bedrijven zijn gesteld op ongeveer €1.000 per 
vestiging, waarbij weer een initiële penetratiegraad van 50% wordt gehanteerd. De 
aanvullende investeringen in aansluiting komen daarmee op €389 miljoen.96 De 
bedrijfsinvesteringen worden gedaan bij bedrijven in sector SBI 72: 
computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. (in de overige zakelijke 
dienstverlening). De afschrijvingstermijn van deze investeringen is gesteld op 
5 jaar.  

Daarnaast is aangenomen dat er geen extra investeringen gedaan worden in 
software die direct aan breedband te relateren zijn.  

 

                                                           
95 Te weten: 3.639.000 * €2.270. 
96 Te weten: 50% * 778.000 * €1.000. 
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3. Kostenbesparingen van telecommunicatie 

Bij de kostenbesparingen van telecommunicatie wordt ervan uitgegaan dat de 
breedbandinfrastructuur zowel telefonie, internet als tv zal omvatten. Vooral door 
telefoniediensten over te brengen naar het goedkopere glasvezelnet kunnen grote 
kostenbesparingen ontstaan (zie 3.3).  

Het Prisma model laat niet toe dat directe kostenbesparingen in telefoon- en 
internettarieven worden ingevoerd. Deze kostenbesparingen moeten worden 
afgeleid uit kostenbesparingen voor de telecommunicatiesector, en 
productiviteitsverbeteringen. Door gebruik te maken van de beschikbare informatie 
over kostenbesparing door glasvezel kan vanuit de kostenbesparingen voor 
gebruikers worden teruggeredeneerd naar de kostenbesparingen voor de 
telecommunicatiesector.97 Op grond daarvan is uitgegaan van een zodanige 
kostenverlaging in de post- en telecommunicatiesector dat de besparing voor alle 
andere sectoren neer komt op 30%. Hierbij is rekening gehouden met een 
uiteindelijke penetratiegraad van 75%.98  

 

4. Productiviteitsstijging  

Productiviteitsgroei als gevolg van de beschikking over hoge 
capaciteitsverbindingen ligt voor de hand. Aan de beschikbare 
productiviteitsaccounting bronnen hebben we cijfers ontleend over de sectorale 
productiviteitscijfers gerelateerd aan sectoren (tabel 7.7).  

Deze productiviteitscijfers kunnen op twee manieren opgenomen worden in het 
Prisma model:  

1. de productiviteitsgroei wordt opgenomen in het model;  
2. de toename van de groei ten opzichte van de bestaande productiviteit wordt 

opgenomen in het model.  
 
Opname van de productiviteitsgroei in het model is gebaseerd op de impliciete 
veronderstelling dat de productiviteit met breedband vergelijkbaar is aan die van 
algemene ICT voorzieningen. In het tweede geval is de impliciete veronderstelling 
dat de toename van de productiviteitsgroei over de afgelopen 5 jaar als gevolg van 
ICT zich met breedband onverminderd doorzet. De tweede veronderstelling 
weerspiegelt een optimistischer visie op de ontwikkelingen dan de eerste. Gekozen 
is voor de eerste optie.  

Aangezien bijna alle grote bedrijven al gebruik maken van hoge 
capaciteitsverbindingen tussen hun vestigingen en met hun belangrijkste klanten en 
toeleveranciers ligt het voor de hand te veronderstellen dat vooral het MKB zal 
profiteren van breedband. De productiviteitscijfers hierboven zullen daarom alleen 
aan het MKB worden toegekend.  

                                                           
97 Voor een gedetailleerde discussie van de besparingen in componenten van telecommunicatie en 
andere kosten, zie 7.3.5. 
98 De eerder bij de modellen genoemde penetratiegraad van 50% betreft de initiële waarde.  
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Tabel 7.7 Arbeidsproductiviteit en acceleratie van arbeidsproductiviteit  
Sector Type Groei 

productiviteit 
1995-1999 

Versnelling  
productiviteit 
1995-1999 

Modelinput bij 
groei MKB 

productiviteit  
1 Voedingsm. industrie Non ICT 0.2 -0.8 0 
2 Chemische industrie ICT using 4.0 -0.7 0 
3 Metaal(verw.) industrie ICT using 4.0 -0.7 0 

w.v. elektrotechn. 
/instrum./ opt. 
industrie 

ICT 
producing/ 
manufacturing 

 0 0 

4 Overige industrie ICT using 4.0 -0.7 0 
5 Bouw Non ICT 0.2 -0.8 0 
6 Groothandel ICT using 1.5 1 1 
7 Detailhandel Non ICT 0.2 -0.8 0 
8 Hotels, restaurants Non ICT 0.2 -0.8 0 
9 Autohandel & garages Non ICT 0.2 -0.8 0 
10 Transport & 

communicatie 
Non ICT 0.2 -0.8 0 

w.v. post & comm. ICT prod./ 
services 

4.4 2.5 2.5 

11 Bank- & 
verzekeringswezen 

ICT using 1.5 1 1 

12 Ov. comm. diensten ICT using 1.5 1 1 
w.v.  ov. zakelijke 
diensten 

ICT prod./ 
services 

4.4 2.5 2.5 

13 Landbouw Non ICT 0.2 -0.8 0 
14 Mijnbouw Non ICT 0.2 -0.8 0 
15 Olie-industrie Non ICT 0.2 -0.8 0 
16 Nutsector Non ICT 0.2 -0.8 0 
17 Huisvesting Non ICT 0.2 -0.8 0 
18 Gezondheidszorg Non ICT 0.2 -0.8 0 
19 Openbaar bestuur Non ICT 0.2 -0.8 0 
Bron: Van Ark (2001) en CPB (2001, tabel 5.8) 
 
5. Structuurwijzigingen 

De aanleg van breedband leidt mogelijk ook tot een aantal structurele 
veranderingen die niet direct met behulp van invoergegevens in het model 
opgenomen kunnen worden. Als gevolg van de toename van de snelheid van de 
nieuwe breedbandinfrastructuur zijn er twee effecten te verwachten: 

1. verschuiving van klassieke verkoopkanalen: in de keten productie – groothandel 
– detailhandel – eindgebruiker (consument) kan de rol van de detailhandel 
deels verschuiven naar het virtuele kanaal verdwijnen en kan mogelijk 
desintermediatie plaatsvinden (overslaan van partijen in de leveringsketen). 
Voor zover dit het geval is zal dit leiden tot een gewijzigde productiestructuur.  

2. Netwerkeffecten: het voordeel voor alle bedrijven dat consumenten ook 
breedbandtoegang hebben. Dit voordeel is meegenomen door ook voor de grote 
bedrijven productiviteitsgroei-effecten in te voeren.  

 
 
7.4.2   De uitkomsten van Prisma 

Op basis van bovengenoemde invoergegevens is voor belangrijke economische 
variabelen uitgerekend welke waarden deze in een reeks van jaren aannemen. Voor 
de effecten op middellange termijn is ervoor gekozen naar het vijfde en het 
vijftiende jaar van de simulatie te kijken (te weten 2009 en 2018). Verondersteld is 
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dat de investeringsimpuls wordt gegeven in 2004. Aangezien het gebruik van 
precieze jaartallen wellicht een grotere exactheid suggereert dan verantwoord is, 
gebruiken we hierna de labels middellange en lange termijn effecten.  

De modelinvoer valt grofweg in drie delen uiteen:  

o een investeringsimpuls;  
o een kostenverlaging van (vooral) communicatiekosten, en  
o een productiviteitseffect.  

In de modelinvoer is geen verhoogde groei van de economische activiteiten, of een 
autonome bestedingsimpuls opgenomen. Door de economische structuur van het 
Prisma model is dat niet zonder meer in het model door te voeren.  

De uitkomsten van de rekenexercitie met het Prisma model zijn samengevat in 
tabel 7.8. De resultaten zijn weergegeven in procentuele veranderingen ten 
opzichte van de uitgangssituatie waarin niet in breedband geïnvesteerd wordt, 
tenzij anders vermeld.  

Tabel 7.8 Uitkomsten Prisma model  

Effecten  

* N.B.: Procentpunt verandering 

Variabele Middellange 
termijn 

Lange 
termijn 

Bruto nationaal product 0,0% 0,5% 
Bruto toegevoegde waarde (markt sector) 0,0% 0,6% 
Investeringen 0,7% 1,4% 
Consumptie volume -0,3% 0,1% 
Consumptie prijzen -0,5% -0,5% 
Exporten volume -0,1% 0,9% 
Export prijzen -0,4% -0,4% 
Importen -0,1% 0,4% 

 
Werkgelegenheid -1,1% -0,9% 
Arbeidsproductiviteit 1,2% 1,6% 
Loonkosten bedrijven -0,6% 0,0% 
Loonkosten markt sector 0,0% 0,6% 

 
Bezettinggraad machines (%) -0,2 0,0  * 
Overheidstekort in% van BNP 0,0 0,0  * 
Belastingen in% van BNP 0,1 0,0  * 
Sociale premies in% van BNP 0,1 0,1  * 

 
Uit tabel 7.8 blijkt dat investeren in breedband evenals de daarbij behorende 
kosten en productiviteitseffecten leiden tot een positief effect op de economie. 
Dit is af te lezen aan de effecten op de variabelen bruto nationaal product, 
toegevoegde waarde, consumptie, investeringen, export en import. Met andere 
woorden, het aanleggen van de infrastructuur en de daarmee samenhangende 
kostenverlagingen en productiviteitseffecten geven een positieve economische 
impuls op de middellange én lange termijn.  

Deze hoofduitkomst stemt overeen met de uitkomsten van de input-outputanalyse, 
al zijn de absolute grootte van de effecten moeilijk aan elkaar te relateren. Immers 
de Prisma analyse heeft betrekking op de nationale economie, de input-
outputanalyse op de regionale economie.  
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Tabel 7.8 laat ook een aantal negatieve percentages zien; de meeste daarvan 
hebben betrekking op prijzen. Door de beschikbaarheid van breedband wordt er 
veel goedkoper.  

Het effect op de werkgelegenheid is ook negatief. Dit is een eerste orde effect: als 
gevolg van de beschikbaarheid van breedband neemt de arbeidsproductiviteit toe. 
Bij gelijkblijvende economische activiteiten (waarvan deze analyse uitgaat) leidt 
een hogere arbeidsproductiviteit tot een afname in de behoefte aan werknemers. In 
tweede instantie kan dit werkgelegenheidseffect ruim gecompenseerd worden door 
de acceleratie van de economische groei en de generatie van nieuwe economische 
activiteiten. Deze tweede orde effecten zijn niet in de analyse opgenomen.  

De werkgelegenheid op sectorniveau laat een genuanceerder beeld zien. In feite 
wordt de afnemende werkgelegenheid vooral veroorzaakt door de sector 
commerciële diensten (als een grootverbruiker van internetdiensten).99 Dit verlies 
is substantieel en wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd door banengroei in 
vooral de meer primaire en secundaire sectoren, zoals landbouw, bouw, 
metallurgie, autoreparatie en handel.  

Tabel 7.9 laat zien de relatieve werkgelegenheidseffecten zien, uitgesplitst naar een 
aantal sectoren en naar bedrijfsgrootteklasse. 

Tabel 7.9 Werkgelegenheidseffecten naar sector en bedrijfsgrootteklasse(in %). 
Sector 

 
Grootteklasse 

Bouw Chemie  Detail- 
handel 

Zakelijke 
diensten 

Klein 1,0 0,7 -0,2 -3,7 
Middelgroot 0,9 0,4 -0,3 -3,6 
Groot 0,4 0,3 -0,3 -3,9 
Totaal 0,8 0,4 -0,2 -3,8 
 

Uit tabel 7.9 blijkt (1) dat de negatieve groei voornamelijk in de 
zakelijke dienstverlening valt (en daar zo substantieel is, dat de positieve 
groei in bijna alle andere sectoren gecompenseerd wordt), en (2) dat de 
procentuele grotere groei in het MKB valt.100 Waar het gaat om de effecten naar 
bedrijfsgrootte laat de analyse zien dat de effecten van breedband weinig 
gedifferentieerd zijn naar bedrijfsgrootte. Vergelijkbare effecten in klein en groot 
bedrijf hebben echter wel uiteenlopende redenen. Bij middelgrote en kleine 
bedrijven gaat het vooral om directe productiviteitsverbeteringen, terwijl het bij 
grootbedrijven eerder netwerkeffecten betreft die productiviteitsverbeteringen tot 
gevolg hebben. 

 
 
7.5  SYNTHESE 
 
De hierboven beschreven modelexercities vullen elkaar aan. De regionale dimensie 
van de input-outputanalyse combineert goed met de mogelijkheid van het Prisma 

                                                           
99 In deze sector is het productiviteitseffect ook het grootst. 
100 De analyse laat geen uitspraken toe over de impact in absolute aantallen. 
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model om de combinatie van effecten op kostenbesparingen en 
arbeidsproductiviteit te onderzoeken. Dat betekent niet dat de resultaten een-op-
een met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarvoor hanteren beide 
modelexercities te sterk verschillende economische structuren. Het Prisma model is 
een veel complexer model dat economische effecten subtieler modelleert. Een 
gevolg van deze verschillen is dat de economische effecten in het Prisma model 
consequent lager uitvallen dan in de input-outputanalyse. 

Daarnaast laten de modellen een substantiële, maar niet volledige overlap zien die 
doorwerkt op de investeringsimpuls, maar ook op de kostenbesparingsimpuls en de 
arbeidsproductiviteitseffecten. In de input-outputanalyse is alleen een 
kostenbesparingsimpuls opgenomen, terwijl in het Prisma model een 
gecombineerde kostenbesparings- en arbeidsproductviteitsimpuls is opgenomen. 
Een deel van het negatieve arbeidsmarkteffect uit het Prismamodel is daardoor al in 
het input-outputmodel opgenomen.  

Het is daarom moeilijk te speculeren over het totale werkgelegenheidseffect dat 
uiteindelijk optreedt als gevolg van glasvezelaanleg en -exploitatie. Naar 
verwachting zal dit effect lager uitvallen dan de 4.400 banen die de input-
outputanalyse indiceert, maar het is onwaarschijnlijk dat het 
werkgelegenheidseffect negatief wordt.  

De gecombineerde analyse van het input-outputmodel en het Prismamodel laat zien 
dat het basisscenario een gematigd positief effect heeft op alle economische 
variabelen, inclusief de werkgelegenheid. Daarnaast is er een grotendeels 
negatief prijseffect te verwachten. Het werkgelegenheidseffect is gematigd, 
doch niet substantieel positief, als gevolg van het negatieve werkgelegenheidseffect 
dat uitgaat van een stijging in de arbeidsproductiviteit.  

Ontwikkelingen die buiten de reikwijdte van dit onderzoek vallen kunnen echter in 
de toekomst een belangrijk posititief werkgelegenheidseffect hebben. De 
alternatieve scenario’s geven aan dat elke procent bestedingsgroei leidt tot 800 
extra banen, terwijl herinvestering van de kostenbesparingen, of herbesteding van 
de kostenbesparingen resulteert in een toename van ca 1.500 respectievelijk 5.800 
banen. Het zijn met andere woorden vooral de nieuwe activiteiten van het 
Rotterdamse bedrijfsleven die in tweede instantie het werkgelegenheidseffect zullen 
compenseren. Hiervoor is de beschikbaarheid van het glasvezelnetwerk een 
noodzakelijke voorwaarde.  

 

7.6  CONCLUSIES 
 
De kwantitatieve analyse zoals hierboven beschreven geeft een beeld van de te 
verwachten economische effecten als gevolg van de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in de regio Rijnmond. De resultaten geven aanleiding tot de 
volgende algemene conclusies.  

1. De aanleg van een glasvezelnetwerk heeft naar verwachting een positief 
economisch effect voor de regio Rotterdam - Rijnmond. Dit blijkt uit de 
toegenomen productiewaarde, toegenomen inkomens (een belangrijk 
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ingrediënt voor de toegevoegde waarde), en toenemende invoer uit de rest van 
Nederland, maar vooral uit het buitenland.  

2. De aanleg van glasvezelinfrastructuur zal naar verwachting voor de regio 
Rotterdam – Rijnmond een positief werkgelegenheidseffect hebben, zo blijkt uit 
de  input-outputanalyse. De investeringsimpuls creëert omstreeks 4.400 
banen, waarvan ca 3.400 in de regio (Figuur 7.3, tabel 1 in Bijlage 6). Deze 
banen zijn vooral te verwachten in de sectoren bouwnijverheid, 
bouwmaterialen, overheid, zakelijke dienstverlening en 
automatisering. Door de te verwachten daling in de telecommunicatiekosten 
en de daarmee gemoeide omzet zal een eventueel verlies aan banen in de 
sector telecommunicatie (vooral plaatsvinden buiten de regio Rotterdam – 
Rijnmond.  

3. Glasvezelinfrastructuur en daarbij horende toepassingen zullen naar 
verwachting leiden tot een flinke productiviteitsstijging op de langere 
termijn, met 1,2 tot 1,6 % (zo blijkt uit de analyse met het PRISMA model). 
De keerzijde van dit positieve productiviteitseffect – waardoor ook de 
concurrentiepositie wordt versterkt – is dat bij gelijkblijvende 
economische activiteit (ceteris paribus) de werkgelegenheid afneemt in 
die sectoren waar een flinke productiviteitsstijging kan worden verwacht, 
vooral in de zakelijke dienstverlening. Gemiddeld gaat het hier om een 
effect van -0,9% over alle sectoren op de lange termijn. Niettemin is het totale 
werkgelegenheidseffect naar verwachting licht positief. 

4. Bij een gemiddelde autonome economische groei  van 1% is het netto-
effect op de werkgelegenheid + 1,0%. Indien daarnaast de bespaarde 
kosten opnieuw worden besteed dan wel opnieuw in de lokale / 
regionale economie worden geïnvesteerd (denk bijv. aan nieuwe 
breedbandtoepassingen, extra investeringen in apparatuur en software- en 
systeemontwikkeling), leidt dit tot omstreeks 5.800 respectievelijk 1.500 
additionele banen, naast de 4.400 uit het basisscenario (Figuur 7.5 en tabel 
2 in Bijlage 6). 
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8.  Conclusies en aanbevelingen 

8.1  ALGEMENE CONCLUSIES  
 
De doelstelling van dit onderzoek is een brede verkenning van economische en 
maatschappelijke effecten van een fijnmazig glasvezelnetwerk voor de regio 
Rotterdam Rijnmond ter onderbouwing van mogelijke investeringsbeslissingen. 
Tabel 8.1 geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste soorten effecten 
die wij in het onderzoek zijn tegengekomen. De effecten waaraan gerekend kan 
worden bevinden zich linksboven in tabel 8.1. De investeringsimpuls die is gemoeid 
met de aanleg van de infrastructuur betekent omzet bij bedrijven die zijn betrokken 
bij de aanleg; met het graafwerk aan de passieve infrastructuur is naar schatting 
60% van de investeringsimpuls gemoeid. Ook de doorwerking van deze 
(eenmalige) investeringsimpuls in de richting van andere sectoren in de 
Rotterdamse regio kan met behulp van rekenmodellen worden vastgesteld. 
Daarnaast kunnen kostenbesparingen (vooral op telecommunicatie-uitgaven), 
productiviteitseffecten en daarmee samenhangende werkgelegenheidseffecten in 
modellen zichtbaar worden gemaakt. Deze effecten werken langer door in de 
regionale economie. Het totaalbeeld laat een positief economisch effect101 zien 
voor de regio Rotterdam. 

Tabel 8.1 Inventarisatie Economische Effecten matrix 
Regio  

Prijsbaar Niet prijsbaar 
Buiten regio 

Eenmalig 
(impuls) 

o Omzet bij aanleggende 
bedrijven 

o Investeringsimpuls 
 

 o Omzet  
Direct 

Blijvend o Omzet dienstenaanbieders 
(nieuwe diensten) 

 

o Kennisopbouw  

Eenmalig 
(impuls) 

Werkgelegenheidsimpuls o Dienstenaanbod 
(verbreding/verruiming) 

 
 

o Diensten  
Indirect 
(1e orde) 

Blijvend o Werkgelegenheidseffect 
o Productiviteitseffect 
o Kostenbesparingen telecom- 

municatie & hogere 
efficiency 

o Waarde vastgoed 

o Kwaliteit van het leven 
(zorg, veiligheid) 

o Telewerken & kwaliteit 
van de arbeid 

o Nieuwe logistieke 
concepten 

o Nieuwe logistieke 
concepten 

Indirect 
(2e-orde) 

Blijvend 
 

 o Ontwikkeling diensten-
economie 

o Vestigingsklimaat, 
vestigingspatroon 

o Mobiliteit en Milieu 
o ICT-vaardigheden 

beroepsbevolking  
o Imago 

o Samenwerking 
over regiogrenzen 

 
     
Goed 
identificeerbaar, 
meetbaar 

   Slecht 
identificeerbaar, 
niet meetbaar 

Geïnspireerd door CPB & NEI (2000), p. 16, bewerking Dialogic & Erasmus Universiteit Rotterdam 
                                                           
101 Onze analyses laten zien dat aanleg van een glasvezelnetwerk leidt tot toegenomen productiewaarde, 
toegenomen inkomens (een belangrijk ingrediënt voor de toegevoegde waarde), en toenemende invoer 
en werkgelegenheid. 
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Tabel 8.1 laat tegelijkertijd zien dat slechts een klein deel van de economische 
effecten van glasvezelaanleg te becijferen is. Veel andere (indirecte) effecten zijn 
wel identificeerbaar, maar nog niet te kwantificeren. Dit geldt in nog sterkere mate 
voor tweede orde effecten.102 Onzes inziens gaat voor deze verkenning de “20-80 
regel” op: de te berekenen effecten vertegenwoordigen de spreekwoordelijke 20% 
van de impact van glasvezelaanleg, terwijl 80% van de impact wordt gerealiseerd 
onderin tabel 8.1. De effecten die zich nu nog ‘onder de oppervlakte’ bevinden, 
treden op indien aanbieders en gebruikers het nieuwe medium gaan inzetten voor 
nieuwe toepassingen.103 Welke diensten gaan ontstaan en welke zullen ‘aanslaan’ is 
nog niet te voorzien. Relatief zeker is dat “glas” zich op termijn zal ontwikkelen tot 
een communicatie-infrastructuur die van essentiële betekenis is voor het 
ontwikkelingspotentieel van de regio Rijnmond en dat allerlei actoren daar baat bij 
zullen hebben.  

Vrijwel alle respondenten geven aan de ontwikkeling van breedbandige 
infrastructuren als ‘onontkoombaar’ te zien. Deze onontkoombaarheid hangt 
enerzijds samen met explosief toenemend gebruik van bandbreedte, anderzijds met 
de meer strategische (en lange termijn) overweging dat op de ontwikkeling richting 
diensteneconomie dan wel informatiemaatschappij (het blauwe vlak in tabel 8.1) 
geanticipeerd moet worden. Ook spreken de geraadpleegde experts de stellige 
overtuiging uit dat de indirecte effecten (denk bijvoorbeeld aan vestigingsklimaat 
en imago) aanzienlijk groter en meer van strategische aard zijn dan de 
kwantificeerbare effecten.  

Internationale ervaringen met (gemeentelijke of regionale) breedbandinitiatieven 
laten vooralsnog weinig ruimte voor twijfel over de economische haalbaarheid 
ervan. Initiatieven in het buitenland die we hebben onderzocht (en die 
gedocumenteerd zijn) zijn weliswaar verschillend van opzet en ontwikkelingsfase, 
maar zijn vergelijkbaar in die zin dat ze bedrijfseconomisch een gunstig 
ontwikkelingsperspectief laten zien.  

Een belangrijk wapenfeit uit het empirisch onderzoek is de omvang van mogelijk te 
realiseren kostenbesparingen. De kostenbesparingen op telecommunicatie-
uitgaven die we zijn tegengekomen kennen weliswaar een forse bandbreedte, maar 
zijn gemiddeld in de grootteorde van circa 30%. Daarnaast zijn uiteraard andere 
bronnen voor efficiencywinst denkbaar, vaak gekoppeld aan toepassingen die via 
het glasvezelnetwerk worden ontsloten. Een enkele illustratie daarvan: onderzoek 
naar het kostenbesparingspotentieel dat samenhangt met de benutting van 
internet, wordt geschat op circa 1,2% à 2,5% van het BNP.104  

 

 

                                                           
102 Het gaat hier om ‘effecten van effecten’, de langere termijn verschuivingen als gevolg van de directe 
en (eerste-orde) indirecte effecten, zoals een gewijzigd economisch of vestigingsklimaat. Dergelijke 
effecten spelen zijn doorgaans merkbaar voor alle actoren in de samenleving, niet alleen voor degenen 
die gebruik maken van de betreffende dienst of het betreffende product. 
103 Onder te verdelen in creatie van nieuwe producten/diensten op bestaande markten, bestaande 
diensten op nieuwe (geografische en andere), en nieuwe diensten op nieuwe markten. 
104 Zie o.a. Litan et. Al (2001), en OECD (2003) zoals aangehaald in voetnoot 17 van dit rapport. 
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8.2  CONCLUSIES VOOR DE ROTTERDAMSE REGIO 
 
De aanleg van glasvezelinfrastructuur creëert naar verwachting voor de regio 
Rotterdam – Rijnmond omstreeks 4.400 banen, waarvan ca 3.400 in de regio,  
vooral te verwachten in de sectoren bouwnijverheid, bouwmaterialen, 
overheid, zakelijke dienstverlening en automatisering. Lagere 
telecommunicatiekosten en minder omzet in de telecommunicatiesector zal – 
volgens de modelexercities – leiden tot minder banen in die sector, vooral buiten de 
regio Rotterdam – Rijnmond. Het gaat hierbij om een korte termijn effect dat direct 
samenhangt met de aanleg van het netwerk. 

Door glasvezelinfrastructuur en daarbij horende toepassingen zal de productiviteit 
naar verwachting op langere termijn met 1,2 tot 1,6 % toenemen. De 
keerzijde hiervan – waardoor ook de concurrentiepositie wordt versterkt – is 
een afnemende werkgelegenheid (gemiddeld - 0,9%) in sectoren waar een flinke 
productiviteitsstijging wordt verwacht bij gelijkblijvende economische 
activiteit, vooral in de zakelijke dienstverlening. Het totale 
werkgelegenheidseffect is niettemin naar verwachting licht positief. 

Bij 1% gemiddelde autonome economische groei  is het netto-effect op de 
werkgelegenheid + 1,0%. Bij herbesteding van bespaarde kosten dan wel 
herinvestering in de lokale / regionale economie ontstaan naar 
verwachting omstreeks 5.800 respectievelijk 1.500 additionele banen.  

Er is specifiek naar de betekenis voor de Rotterdamse regio gekeken aan de hand 
van een analyse van een vijftal sectoren en daarnaast een inschatting van effecten 
op enkele sectoroverschrijdende thema’s. De verkenningen in de vijf onderzochte 
sectoren wijzen in de richting van een groot toepassingspotentieel voor 
informatie-intensieve bedrijven in het MKB105, de diensten voor het vervoer en 
havengerelateerde activiteiten, de zorgsector, en de publieke (gemeentelijke) 
dienstverlening. Niet onderzocht zijn de kennisintensieve zakelijke dienstverlening 
en de multimediasector, maar daarvan is uit andere onderzoeken bekend (en de 
geraadpleegde experts hebben dat beeld in dit onderzoek bevestigd) dat hier grote 
toepassingsmogelijkheden zijn voor een glasvezelnetwerk. Tabel 8.2 geeft een 
overzicht van de verwachte impact van glas op de onderzochte sectoren. 

                                                           
105 Grote bedrijven hebben immers veelal reeds hun eigen oplossingen en voorzieningen voor 
datacommunicatie getroffen. 
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Tabel 8.2. Impact glasvezelnetwerk voor vijf onderzochte sectoren 

Sector Impact106

o Detailhandel en reparatie 0/+ 

o Dienstverlening vervoer + 

o Automatisering + 

o Zorg ++ 

o Overheid + 

 

De selectie van sectoren beslaat bij elkaar opgeteld meer dan 50% van de 
werkgelegenheid in de regio Rotterdam. De grootste impact wordt verwacht in de 
sector zorg. Daarna volgen de sectoren dienstverlening voor het vervoer, 
automatisering en overheid – alle drie met een gematigd positief effect. Alleen de 
sector detailhandel en reparatie geeft een neutraal tot positief beeld te zien. 

De belangrijkste bevinden per sector zijn als volgt: 

o De detailhandel kan profiteren van de betere winkelervaring van het 
elektronische verkoopkanaal (op de BtoC markt), van de mogelijkheden voor 
ondersteuning van interne werkprocessen (bijv. door de elektronische 
uitwisseling van productinformatie) en van stroomlijning van het logistieke 
proces in relatie tot groothandel en fabrikanten (in BtoB interactie).  

o Diensten voor het vervoer kunnen profiteren van nieuwe diensten rondom 
informatielogistiek zoals het Port Community Systeem (mits voldaan is aan 
standaardisatievoorwaarden). Wil de Rotterdamse haven haar leidende positie 
behouden, dan is glasvezel als onderliggende snelle infrastructuur voor 
informatieoverdracht voor het regionale bedrijfsleven van groot belang.  

o De reisbranche, als subsector binnen Diensten voor het vervoer, kan baat 
hebben bij nieuwe (verbeterde) mogelijkheden om productinformatie aan te 
bieden in het BtoC kanaal (incl. audiovisueel materiaal over reisbestemmingen), 
ontsluiting van boekingssystemen, (real time) elektronische 
berichtenuitwisseling en printing-on-demand.  

o De sector automatisering maakt al veelvuldig gebruik van 
breedbandinfrastructuren. Hier kan de aanwezigheid van een glasvezelnetwerk 
een belangrijke vestigingsplaatsfactor vormen. “Glas” kan tot forse 
kostenbesparingen op telecommunicatie-uitgaven leiden voor reeds gevestigde 
bedrijven. Daarnaast is hier een duidelijk werkgelegenheidseffect te 
verwachten.  

o De zorg zou volgens de respondenten sterk moeten kunnen profiteren van een 
glasvezelnetwerk. Diverse teletoepassingen (gebruik en manipulatie van 
beeldmateriaal) kunnen leiden tot grote kostenbesparingen en 
kwaliteitsverbetering in de zorgsector. 

o Voor de (elektronische) overheid moeten de toepassingsmogelijkheden 
primair gezocht worden in het elektronisch verkeer tussen overheden, vooral 
daar waar het gaat om grote hoeveelheden informatie die uitgewisseld moeten 
worden, ‘zware’ applicaties als geografische informatiesystemen en voice over 
IP.  

                                                           
106 Deze impact is kwalitatief bepaald aan de hand van gesprekken met experts. Impact is een optelsom 
van effecten op de volgende gebieden: werkgelegenheid, kostenbesparingen (communicatie, inkoop, 
productie, logistiek, marketing, overig), omzet en bedrijvigheid (bestaand, nieuw) en  overige effecten 
(vestigingsklimaat, logistieke concepten, mobiliteit & telewerk, netwerkeffecten). ++ staat voor een 
groot positief effect, + voor een gematigd positief effect en +/- voor een neutrale impact. 
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Generieke toepassingsmogelijkheden voor alle sectoren liggen in het gebruik van 
webapplicaties voor onder meer videodiensten, ERP en ASP-diensten, in 
remote services (zoals back-up, data-opslag, ontsluiting van centrale 
applicaties) evenals in de sfeer van HRM toepassingen (e-learning, 
telewerken e.d.). 

Er zijn ook belangrijke effecten te verwachten van een glasvezelnetwerk die niet 
direct neerslaan in een specifieke sector maar die tussen de sectoren door 
(sectoroverschrijdend) van belang zijn. Tabel 8.3 geeft een overzicht van de 
verwachte impact van een glasvezelnetwerk op de onderzochte thema’s. 

Tabel 8.3. Impact glasvezelnetwerk voor vier sectoroverschrijdende thema’s 

Thema Impact107

o Ketenlogistiek (nieuwe logistieke concepten) + 

o Vestigingsklimaat  ++ 

o Mobiliteit +/- 

o Vastgoed + 

 

De belangrijkste bevindingen per thema zijn als volgt: 

Vestigingsklimaat  
 
Glasvezel kan volgens de geraadpleegde experts in belangrijke mate bijdragen aan 
het creëren van aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor vooral 
kenniswerkers en kennis- dan wel informatie-intensieve bedrijvigheid.  

Ketenlogistiek 
 
Er is een groeiende vraag naar benodigde snelheid en bandbreedte voor:  

o nieuwe logistieke concepten, zoals het tracken & tracen van lading via 
sensoren en intelligente tags; 

o interorganisationele toepassingen, zoals gedistribueerde systemen voor 
netwerkplanning, elektronische marktplaatsen en community systemen;  
en  

o tegemoetkoming aan toenemende eisen aan logistiek vanuit de klant (van 
de klant). 

Mobiliteit 
 
Glasvezel heeft vermoedelijk op langere termijn een reducerend effect op de 
mobiliteitsbehoefte. Telewerk lijkt daarbij het meest veelbelovend. In tweede 
instantie kan de economische impuls van een glasvezelnetwerk ook leiden tot meer 
groei en dus meer mobiliteit. Het netto-effect is dus onduidelijk.  

                                                           
107 Deze impact is eveneens kwalitatief bepaald aan de hand van gesprekken met experts. Impact is een 
optelsom van de in de door de experts aangedragen effecten. ++ staat voor een groot positief effect, + 
voor een gematigd positief effect en +/- voor een neutrale impact. 

 118



Vastgoed 
 
Deskundigen hebben overwegend gematigd positieve tot positieve 
verwachtingen over de impact van glasvezelinfrastructuur voor de 
waarde(ontwikkeling) van vastgoed op langere termijn108. Op de woningmarkt is 
vooral doelgroepafhankelijke bundeling van functies (bijvoorbeeld zorgfuncties, 
alarmering en bewaking voor ouderen) interessant. Bedrijventerreinen en 
kantorenlocaties die worden uitgerust met glasvezel kunnen een belangrijke impuls 
doen uitgaan naar clustervorming van bedrijven met een grote informatie-
intensiteit (zie ook de clustervorming rond AMS-IX). 

 

8.3  AANBEVELINGEN 
 
1. “Als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg”109. Deze wijsheid is 

onzes inziens hier zeer van toepassing: belangrijker wellicht dan de cijfermatige 
uitkomsten is een toekomstvisie op de ontwikkeling van de regio Rijnmond, de 
opkomst van de diensteneconomie en de informatiesamenleving, en het besef 
van de cruciale betekenis van een hoogwaardige informatie-infrastructuur als 
‘fundament’ onder deze ontwikkelingen. Visieontwikkeling is vooral van belang 
om meer licht te laten schijnen in de ‘black box’ van de nieuwe diensten die 
(moeten) gaan ontstaan op basis van een geavanceerde ICT-infrastructuur. Het 
is pas in het samenspel van infrastructuur en diensten dat economische en 
maatschappelijke baten kunnen worden geïncasseerd. 

2. In het verlengde hiervan: Naast stimulering aan de aanbodzijde is het zaak om 
de vraag naar glasvezeldiensten te ontwikkelen. Een belangrijke invalshoek 
voor vraagbundeling vormt enerzijds de bundeling van verschillende 
toepassingen die via dezelfde infrastructuur kunnen worden gedistribueerd, en 
anderzijds de bundeling van verschillende vraagcategorieën (doelgroepen) die 
via glasvezel kunnen worden bediend. Snelle penetratie kan ook via tijdelijke 
kortingen worden bevorderd. 

3. Bij de uitrolstrategie kan worden begonnen met die sectoren en doelgroepen 
waar de adoptie en impact naar verwachting het grootste zijn. De prijsstelling 
voor glasvezeldiensten moet concurrerend en kostenverlagend zijn ten opzichte 
van de huidige mogelijkheden (vooral ADSL en kabelinternet), zeker gezien de 
huidige economische situatie. Om op termijn de benodigde investeringen terug 
te verdienen kunnen alternatieve inkomstenmodellen uitgewerkt worden, 

                                                           
108 De ICT-woningen van de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten vormen een duidelijke indicatie 
van de meerwaarde van woningen met glasvezelaansluiting. De vraag naar dit deze woningen is 
omstreeks 30% groter is dan die naar “gewone” woningen – voor bij jongeren en startende 
ondernemingen. Belangrijke overweging voor Het Oosten om ICT-woningen aan te bieden is versterking 
van de waardeontwikkeling van de huurpanden.  

109 Milton Berle (1908-2002), Amerikaans komiek.  
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waarbij de basisinfrastructuur ongeveer tegen de huidige kosten aangeboden 
zou kunnen worden.110  

4. Toekomstige betrokkenen (zowel aanbieders als afnemers van diensten) blijken 
een beperkte awareness te hebben van de impact van breedband op hun 
activiteiten en leefsituatie: wat betekent breedband via glasvezel? Wat levert 
aansluiting me op? En welke investeringen zijn daarvoor nodig? Om deze 
barrière voor succesvolle toepassing weg te nemen kan de gemeente zich 
expliciet ten doel stellen om deze awareness te vergroten. Vooral professionele 
gebruikers (bedrijven, instellingen) kunnen middels een campagne bewust 
gemaakt worden van de voordelen van inzet van breedband in hun 
bedrijfsprocessen.  

5. Er zijn veel onzekerheden in het krachtenveld dat vraag en aanbod van “glas” 
omgeeft. Voor een ontwikkeling die verkeert in de pioniersfase is dit een 
gebruikelijk patroon. Experimenteren, bijvoorbeeld in de vorm van enkele 
strategisch gekozen (al dan niet lopende) pilots kan een adequate strategie zijn 
om beter grip te krijgen op genoemde onzekerheden. Dit punt hangt nauw 
samen met de uitrolstrategie. Het is zaak om gericht enkele startpunten te 
kiezen (bijvoorbeeld: overheidsinstellingen, zorginstellingen, bedrijventerreinen) 
en te leren van effecten die hier optreden om een volgende stap in het proces 
van ‘opschaling’ te kunnen zetten. 

                                                           
110 Vergelijk de KPN “tikken” over het vaste telefoonnet, SMS-verkeer via het mobiele net, video-on-
demand diensten e.d. waarbij de kosten van infrastructuurgebruik worden terugverdiend via de diensten 
die via die infrastructuur worden aangeboden. 
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Bijlage 1. Toelichting van gehanteerde begrippen  

Achterwaartse effecten:  
invloed van de aanleg, exploitatie of ontmanteling van het breedband project 
op directe of indirecte toeleveranciers.*  

AMS-IX: Amsterdam Internet Exchange 

Breedband: (in dit rapport) verzamelnaam voor breedbandinternet, inclusief 
glasvezel, ADSL en kabelinternet  

Direct effect:  
effect van het breedband project dat toevalt aan de eigenaar of exploitant of 
aan de gebruikers van diensten, of een extern effect dat voortkomt uit de 
infrastructuur of het gebruik daarvan.*  

Extern effect:  
welvaartsverandering die als gevolg van het breedbandproject optreedt voor 
andere dan de eigenaar of exploitant en de gebruikers van dienste, waarmee 
de eigenaar of exploitant en de gebruikers in hun beslissingen geen rekening 
mee houden.*  

Indirect effect:  
effect dat niet direct is.*  

Macro-analyse:  
bepalen van de totale directe en indirecte effecten op basis van de meso- 
effecten, door middel van input-outputanalyse.  

Micro-analyse:  
bepalen van effecten voor individuele bedrijven door middel van interviews, 
en het bepalen van de investerings- en exploitatiekosten van het project.  

Meso-analyse:  
het op basis van de effecten voor individuele bedrijven bepalen van de 
directe effecten op sector niveau.  

Prijsbare effecten:  
voor- of nadelen van het breedband project die via transacties en 
prijsbepaling op markten volledig in prijzen van goederen en diensten tot 
uitdrukking komen.* 

Omvang:  
een daadwerkelijke toename van een economische variabele zoals omzet. 
Verdeling betreft het gelijk blijven maar verschuiven van economische 
effecten als gevolg van het project.  

Voorwaartse effecten:  
invloed van de aanleg, exploitatie of ontmanteling van het breedband project 
op directe of indirecte afnemers van de projectdiensten.*  

*: ontleend aan CBP & NEI (2000). 

 121



Bijlage 2. Referenties 

LITERATUUR 
 
o Affuso, L. & Waverman, L. (2002), The Impact of Electronic Infrastructure on 

Economic Growth and Productivity – A report for the Performance and 
Innovation Unit, London Business School (4 February) 

o Anderson, B.; Gale, C.; Jones, M.L.R. and McWilliam, A. (2002), “Domesticating 
broadband — what consumers really do with flat-rate, always-on and fast 
Internet access” – BT Technology Journal (Vol 20, No 1: 103–114 (January) 

o Ark, Bart van, Lourens Broersma & Pim den Hertog (2003), ”Services 
innovation, performance and policy:a review”, SIID programma, synthese 
rapport. Groningen / Utrecht: Universiteit Groningen / Dialogic (juni).  

o Ark, Bart van (2001), “The renewal of the old economy: an international 
comparative perspective”, OECD, STI working paper No. 2001/5. 

o Beard, T. Randolph, George S. Ford & Lawrence J. Spiwak (2001), Why ADCo? 
Why now?” Phoenix Center, November, p. 11 

o Bekkers, R., S. Maltha & M. Smidts (2003). De vraag naar glas verhelderd: Een 
vraagverkenning naar glasvezelaansluitingen in de stad Rotterdam. Studie in 
opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). Dialogic: Utrecht 

o Berg, L. van den, W. van Winden (2002), Information and Communication 
Technology as Potential Catalyst for Sustainable Urban Development: 
experiences in Eindhoven, Helsinki, Manchester, Marseilles and the Hague, 
EURICUR series, Ashgate Publishing Ltd 

o Booz.Allen & Hamilton (1998), Taking the Dutch ICT Network Global. Den Haag: 
EZ. 

o Borenstein, S. & Saloner, G. (2001), “Economics and electronic commerce”. In: 
Journal of Economic Perspectives, Vol. 51, Nr. 1, Winter, pp. 3-12.  

o Brookes, Martin & Wahaj, Zaki (2000), “The shocking economic impact of B2B”, 
in: Global Economic Paper 37, Goldman Sachs, NY.  

o Bruil, P., J. Eshuis & P. van Geffen (2001), Glasvezel en bedrijfslocaties niet 
overal samen, Real Estate Magazine, themanummer ICT en kantoren, nr. 19, 
pp. 26-29 

o Castro, E.A. de & Jensen-Butler, C. (2003), “Demand for information and 
communication technology-based services and regional economic development” 
– Papers in Regional Science (82: 27–50) 

o CBS (2003), De digitale economie 2002. Voorburg / Heerlen.  
o Citizens First (2000, 2002), iccs-isac.org/eng/cf-00.htm  
o Colecchia, A. & Schreyer, P. (2001), “ICT investment and economic growth in 

the 1990s: is the US a unique case? A comparative study of nine OECD 
countries”, OECD STI. 

o Coyle, D. & Quah, D. (2002) iSociety project: getting the measure of the new 
economy 

o CPB (2003), CEP-op-maat ICT 2002-2004. Den Haag.  
o CPB (2000), ICT en de Nederlandse economie; een historisch en internationaal 

perspectief. Den Haag. Werkdocument 125. 
o CPB – NEI (2000). Analyse van infrastructuurprojecten – leidraad voor kosten-

batenanalyse. Den Haag / Rotterdam. 
o Crandall, Robert W. & Charles L. Jackson (2001), “The $500 Billion Opportunity: 

the potential economic benefit of widespread diffusion of BB internet access”, 
Criterion Economics, LLC, July. 

o Cushman & Wakefield - Healey & Baker (2002), European Cities Monitor 2002 
(www.frankfurt.de/sixcms/media.php/2000/euroean_cities_monitor_cwhb_2002
.pdf) 

o Dialogic (2003), Breedband en de gebruiker 2003. Utrecht. www.dialogic.nl  

 122

http://iccs-isac.org/eng/cf-00.htm
http://www.dialogic.nl/


o Dialogic (2002), Breedband en de gebruiker. Utrecht. www.dialogic.nl 
o Expertgroep Breedband (2002), Nederland Breedbandland. Den Haag 
o European Commission (2002). ICT & e-business in the Telecommunications and 

computer services sector (The European e-business market watch sector report 
no. 6)  

o European Commission (2002). ICT & e-business in the health and Social 
services sector (The European e-business market watch sector report no. 7) 

o European Commission (2002). ICT & e-business in the retail sector (The 
European e-business market watch sector report no. 12) 

o European e-Business Market watch (2002), ICT & e-business in 
Telecommunications and Computer services sector, EC, Luxemburg.  

o Fife, E. & Pereira, F. (2002), “Socio-Economic and Cultural Factors Affecting 
Adoption of Broadband Access: A Cross-Country Analysis” – Journal of the 
Communications Network (1:62-69, Part II Jul-Sep) 

o Frum, Chr., Checking in on Broadband, workz.com, July, 7, 2003, 
www.workz.com/cgi-bin/gt/tpl_page.html,template=1&content=1044&nav1=1& 

o Geroski, P.A. (2000), “Models of technology diffusion”, Research Policy 29, pp 
603-625 

o Go, F., Oosterhout, M.P.A. van (2000), Trendwatch study Tourism in the new E-
conomy, in opdracht van Stichting Bewetour. 

o HBD, Bestedingen & Marktaandelen. 
o Henselmans, J. (2002), Trends ICT en betalingsverkeer detailhandel 2002, 

redactioneel artikel in opdracht van Hoofdbedrijfsschap Detailhandel 
o IDC (2002), Dutch internet economy. Web spending in the Netherlands. 

Amsterdam 
o Jorgensen, Dale W. (2001), “IT and the US economy”, in American Economic 

Review, 91 (1), March, pp. 1-32 
o Jorgensen, D. & Stiroh, K. (2000), “Raising the speed limit: US economic 

growth in the information age”, in: Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 
1, pp. 125-211. 

o Jupiter Research (2002), "Broadband Audience: Maximizing Revenue from the 
New Mainstream". www.jupiterresearch.com 

o Keegan, D. (2002), Fiber finds a home in new developments, tecHome builder, 
www.ftthcouncil.org 

o Keller, U.D. (2002), ICT infrastructuur in woningen. M&I Partners, Amersfoort 
o Kim, Gary (2001), “No demise for DSL”, in: Fat pipe, August 

(www.dagdamor.com ) 
o KPMG (2002) Civicnet: Examining the goals and benefits of Chicago’s 

comprehensive high-speed communications initiative 
(www.bearingpoint.com/library/pdfs/C2127_CivicNet_WP.pdf) 

o KPMG (2000), ICT in Transport en Logistiek, KPMG Consulting N.V. in opdracht 
van DGTP 

o Litan, R.E. & Rivlin, A.M. eds (2001), The economics payoff of the internet 
revolution. Brookings Task Force on the Internet. Brookings Institution Press, 
Washington DC.  

o Locatus, Francise en Filialenregister. 
o McKay, J.P., Broadband To Bring Bucks, 

 www.teledotcom.com/article/TEL20010723S0009 
o McKinsey’s Global Institute (2001), US productivity growth, 1995 - 2000.  

o NEI & Dialogic (2002), Kosten-baten analyse RYX. Rotterdam / Utrecht. 
o Network World (2002), Positively Broadband Coalition “E-work” campaign a 

winner, May 8th. 

o NY City Council Select Committee on Technology (2003), Network NYC – 
Building the broadband city. New York (NY) 

o NIPO – Interactive (2001), Wereldwijd e-commerce onderzoek. Amsterdam 

 123

http://www.dialogic.nl/
http://www.workz.com/cgi-bin/gt/tpl_page.html,template=1&content=1044&nav1=1&
http://www.jupiterresearch.com/
http://www.ftthcouncil.org/
http://www.dagdamor.com/
http://www.teledotcom.com/article/TEL20010723S0009


o OECD (2003), Communications outlook 2003. Parijs.  
o OECD (2001), Communications outlook 2001. Parijs. 
o Oliner, S. & Sichel, D. (2000), “The resurgence of growth in the late 1990s: Is 

information technology the story?”, in: Journal of Economic Perspectives, Vol. 
14, Nr. 4, pp. 3-22. 

o Oulton, N. (2001), “ICT and productivity growth in the UK”, Bank of England 
working paper no. 140. 

o Pociask, Stephen B. (2002), Building a Nationwide Broadband Network: 
Speeding Job Growth. Telenomic Research, LLC. With support from The New 
Millennium Research Council (NMRC), Washington DC. 

o Pratt, J.H. (2003), Teleworking comes of age with broadband. Telework America 
Survey 2002. Wakefield MA: Joanne H. Pratt Associates 

o PWC (Price, Waterhouse, Coopers) (2001), Zorg om ICT Internationaal 
vergelijkend onderzoek naar ICT-gebruik in de gezondheidszorg, Den Haag 

o RAND Europe (2002), Accelerated broadband roll-out for the Netherlands: A 
review of economic benefits, in opdracht van EZ DGTP, Den Haag. 

o Reddy, A. (2002), “Home is where fast net access is. Developers use high-speed 
hookups as a hot new selling point”, in: Washington Post, August 31, 
www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A16815-2002Aug30.html 

o Rogers, E.M. (1995), Diffusion of Innovations (4th ed.), The Free Press, New 
York 

o RUG/CBS (1999), Regionale Samenhang in Nederland. Groningen: stichting 
Ruimtelijke Economie Groningen, REG publicatie 20. 

o Sociaal-Cultureel Planbureau (2001), Geleidelijk digital. Een nuchtere kijk op de 
gevolgen van ICT, 2001. Den Haag. 

o Standford, D. (2002), Telework, better productivity cited as broadband benefits, 
Washington Internet Daily, March 26 

o State University of New York (1995), New technology deployment model: 
Broadband with associated depreciation and overheads 
(www.tele.sunyit.edu/omad.htm ) 

o Stedenlink (2001), Breedband Internet voor/door Gemeenten, een inleiding, 
Schiphol 

o Stelder et al. 2000. InterRegionale Input-Output Software (IRIOS) handleiding 
(nederlandstalig) versie 1.0. (www.regroningen.nl). 

o Suijker, F.W. (2001), Aanzet tot analytisch kader voor economische effecten 
van e-commerce, CPB Memorandum 

o Telecommunications Infrastructure Fund Board of the State of Texas (2003), 
“Broadband access & Network Backbone scoping study”, 27 January 

o Tremblay (2000), e-procurement and health in Europe, Eurohealth, Vol 6, No 4 
( Autumn 2000) 

o University of Colorado (2002), Telework and the demand for broadband 
services. 

o US Dpt of Commerce (2000), Digital Economy 2000, Economics & Statistics 
administrations. 

o Varian, Hal, Robert E. Litan, Andrew Elder & Jay Shutter (2002), The Net Impact 
study. The projected economic benefits of the internet in the US, UK, France & 
Germany. UC Berkeley / Brookings Institution / Momentum Research Group. 
Sponsored by Cisco. 

o Verweij, K. (2001), Nederland Logistiek Netwerkland: Mogelijkheden voor 
gebruik innovatieve ICT-toepassingen in Transport & Distributie in 2006, 
Nederland Distributieland in opdracht van Economische Zaken. 

o Virginia Tech, eCorridors Program (2003), Strategic Technology Infrastructure 
for Regional Competitiveness in the Network Economy. Vol. 1: Rationale, 
Environment, and Strategic considerations. Blacksburg, VA. 

 124

http://www.tele.sunyit.edu/omad.htm
http://www.regroningen.nl/


o Vlis, van der, M.B. (2002), De eerste mijl actief vraagbundeling en 
vraagkatalyse op de eindgebruikersmarkt voor glasvezel naar de meterkast, 
I.o.v. Stichting Amsterdam Kennisstad Cyburg 
(www.informatieweb.nl/glasasd/glasvrg6.doc) 

o Vollebregt (2001), ICT in de Nederlandse Zorg, Visie 2000-2005 
o Yankee Group (2001), “The collaborative commerce value statement: a $233 

billion cost savings opportunity over 6 years”, in: Module B-to-B Commerce 
Applications, Vol. 6:6, June 14 

 
WEBSITES 
 
Alberta 
http://www.albertasupernet.ca/ 
http://www.bellwesternbusiness.ca/supernet.html 
 
Canberra 
http://www.transact.com.au/ 
http://www.wired.com/news/business/0,1367,49853,00.html 
http://www.canberraliberals.org.au/newsroomdet.asp?ItemID=846 
http://www.hansard.act.gov.au/hansard/2001/week10/3631.htm 
 
Chicago 
http://www.growingsensibly.org/cmapdfs/I@W1_Vol2_4.0.pdf 
http://209.217.86.48/MLISTS/news2000/0193.html 
NY City Council Select Committee on Technology (2003) 
 
Michigan 
http://www.chicagocivicnet.net/civicnet/SilverStream/Pages/civicnet.html 
http://medc.michigan.org/cm/attach/9ABEB18E-D404-4A4A-A6A2- 
0E73280F6D9/LinkMichigan%20Presentation%20112001R%20Gartner.pdf 
http://www.linkmichigan.michigan.org/ 
http://www.michigan.gov/documents/MBDApressrelease2_53649_7.pdf 
 
Milaan 
http://www.emerce.nl/archives/nieuws/Technology/14855.html 
http://www.broadbandhomecentral.com/report/backissues/Report0303_6.html 
http://www.ebiscom.it/news/comunicati_i/pdf_i/ebiscom_4q_eng.pdf 
 
Stockholm 
http://www.blc.berlin.de/imperia/md/content/pdf-dokument/wirtschaft/140601_E-
business_HealeyBaker.pdf 
http://www.stokab.se 
 
 

 125

http://www.informatieweb.nl/glasasd/glasvrg6.doc


Bijlage 3. Geraadpleegde deskundigen 

o Dhr. Hans Abbink, Almende, 26-6-2003 
o Prof. Dr. Ir. Nico Baken, TU Delft, 10-6-2003 
o Drs. François Bello, Dirkzwager, 5-6-2003 
o Prof. Dr Leo van den Berg, Erasmus Universiteit Rotterdam, 20-6-2003 
o Dhr. Max van de Berg, De Jong Intra Vakanties, 27-5-2003 

 
o Dhr. Michel Bouten, ICTU, 2-6-2003 
o Mw. Claire Breuls, BTG, Telegrootgebruik BV, 9-7-2003 
o Mw. Henriette Doppenberg, Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten, 9-7-

2003 
o Dhr. Paul Frank, Telecompleet, 10-7-2003 
o Dhr. Gerard van Hoorn, Nictiz, 6-6-2003 

 
o Dhr. Roderick de la Houssaye, Nedcargo, 4-6-2003 
o Dhr. Jan-Willem Janssen, Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel, 2-6-2003 
o Frank Jonkers, Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, 10-6-2003 
o Dhr. Jan Paul Landman, ECT, 8-7-2003 
o Dhr. Marcel Loosen, ABC Vastgoed, 15-7-2003 

 
o Dhr. Krimo Maadi, Free Record Shops, 4-6-2003 
o Prof. Dr. Ir. J.A.E.E. van Nunen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 17-6-2003 
o Dhr. Guus Rollema, Port Info Link, 27-5-2003 
o Dhr. René Scherpenisse, Woningcorporatie Woonbron/Maasoevers, 11-7-2003 
o Drs. Peter Siebesma, Property finance Bouwfonds, 10-7-2003 

 
o Dhr. Bernd Tazelaar, Nederland ICT, 11-6-2003 
o Dhr. John Traas, Albert.nl, 16-6-2003 
o Dhr. Michael van der Vlis, InformatieWeb, 8-7-2003 
o Dhr. Wijnand Weerdenburg, Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, 10-6-2003 
o Dhr. Wennekes, Netwerk Zorgaanbieders Rijnmond, 5-06-2003 

 
o Dr. Willem van Winden, Erasmus Universiteit Rotterdam, 20-6-2003 
o Dhr. Hans Zandbergen, Erasmus Medisch Centrum, 3-06-2003 

 

 126



Bijlage 4. Geraadpleegde kernbronnen 

Bijlage 4 laat voor een selectie van bestudeerde kernbronnen de voornaamste 
uitkomsten zien. Bij de weergave is het volgende format gehanteerd:  
 
 
Wat hebben ze gedaan? 
Hoe hebben ze het gedaan? 
Relevantie voor het onderzoek 

o Sectoren 
o Indicatoren 
o Kengetallen 
o Overige opmerkingen 
o Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

 
 
Het gaat om de volgende kernbronnen (alfabetisch gerangschikt). 
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2. Castro, E.A. de & Jensen-Butler, C. (2003), “Demand for information and communication 
technology-based services and regional economic development” – Papers in Regional Science 
(82: 27–50) 

3. CBS (2003), De digitale economie 2002. Voorburg / Heerlen.  
4. Coyle, D. & Quah, D. (2002) iSociety project: getting the measure of the new economy 
5. European Commission (2002). ICT & e-business in the Telecommunications and computer 

services sector (The European e-business market watch sector report no. 6)  
6. European Commission (2002). ICT & e-business in the health and Social services sector (The 

European e-business market watch sector report no. 7) 
7. European Commission (2002). ICT & e-business in the retail sector (The European e-business 

market watch sector report no. 12) 
8. European e-Business Market watch (2002), ICT & e-business in Telecommunications and 

Computer services sector, EC, Luxemburg.  
9. Fife, E. & Pereira, F. (2002), “Socio-Economic and Cultural Factors Affecting Adoption of 

Broadband Access: A Cross-Country Analysis” – Journal of the Communications Network 
(1:62-69, Part II Jul-Sep) 

10. Geroski, P.A. (2000), “Models of technology diffusion”, Research Policy 29, pp 603-625 
11. New York City Council Select Committee on Technology (2003), Network NYC – Building the broadband city. New 

York (NY) 
12. Pociask, Stephen B. (2002), Building a Nationwide Broadband Network: Speeding Job Growth. 

Telenomic Research, LLC. With support from The New Millennium Research Council 
(NMRC), Washington DC. 

13. RAND Europe (2002), Accelerated broadband roll-out for the Netherlands: A review of 
economic benefits, in opdracht van EZ DGTP, Den Haag. 

14. Varian, Hal, Robert E. Litan, Andrew Elder & Jay Shutter (2002), The Net Impact study. The 
projected economic benefits of the internet in the US, UK, France & Germany. UC Berkeley / 
Brookings Institution / Momentum Research Group. Sponsored by Cisco. 

15. Virginia Tech, eCorridors Program (2003), Strategic Technology Infrastructure for Regional 
Competitiveness in the Network Economy. Vol. 1: Rationale, Environment, and Strategic 
considerations. Blacksburg, VA. 

 
 
Naar een deel van deze bronnen is in de rapportage verwezen, in het bijzonder in 
hoofdstuk 3 (literatuurstudie).  
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1 Affuso, L. and Waverman, L. (2002), The Impact of Electronic 
Infrastructure on Economic Growth and Productivity – A report for the 
Performance and Innovation Unit, London Business School (4 February 
2002) 

 
Wat hebben ze gedaan? 
 
Onderzoekproject rond de vraag: welke investeringsstrategie moet de overheid 
volgen voor breedband-technologie en infrastructuur gedurende de komende 5 tot 
10 jaar. Om deze vraag te beantwoorden moest men een idee hebben van de 
impact van zulke investeringen op de economie. 
Studie is verdeeld in vijf secties:  

 Section A: Literatuur review. Invloed van ICT op productiviteit en groei in 
verschillende landen (US, OECD, UK).  

 Section B: Industry specific evidence. Review van aantal cases studies (uit 
de US) in vijf sectoren: (1) manufacturing, (2) retailing, (3) financial 
services, (4) healthcare, (5) public services.  

 Section C: Literatuur review op gebied impact van investeringen in publieke 
infrastructuur netwerken (zoals gas, electriociteit, water, etc.) op de 
economie. 

 Section D: Breedband technologie adoptie in de UK, in vegelijk met andere 
OECD landen 

 Section E: Research agenda. 
 
Hoe hebben ze het gedaan? 

 Literatuuronderzoek 
 Case studies (in de US) 
 Vergelijk met andere (publieke) infrastructurele netwerken 

 
Relevantie voor ons onderzoek 
 
Sectoren 
Vijf sectoren bekeken middels (multiple) case-studies. Drie sectoren komen 
overheen met de sectoren die wij targetten: retail, e-government en healthcare. 
Software automatisering en logistics als sectoren zijn in deze studie helaas niet 
vertegenwoordigd. 
 
Indicatoren 

 US loopt voorop, zowel qua adoptie als effecten van IT, in vergelijk met de 
CODP landen. Zuid-Oost Azie helaas buiten de vergelijking gelaten. 

 
ICT beïnvloedt groei en productiviteit op verschillende manieren (p 10-11):  

 ICT goods purchased as part of goods and services 
 ICT enables greater labour productivity growth 
 Technological progress: lower transaction costs, enabler innovative practices 

such as JIT production, Make-to-Order, etc. 
 
Positieve impact Internet op productiviteit (p 25-34): 

 Reductie transactiekosten 
 Efficiency verbetering management 
 Prijs transparantie (meer competitie) 
 Meer keuze en gemak voor consument (en lagere search kosten) 
 Reductiefouten 
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Kengetallen 
 Procentpunt contributie van ICT aan output-groei (periode 1980-2000). 

Landen vergeleken: australie, canada, finland, frankrijk, duitsland, italie, 
japan, UK en US. (zie p 15-16) 

 Arbeidsproductiviteitsgroei per sector (1990-1995-2000). Gebasseerd op 
Van Ark 2001. Zie p. 18. 

 Vergelijking US vs UK productiviteit en de contributie van ICT. Bron: Oulton 
2001. Zie p. 22-23. 

 Kostenbesparing Cisco periode 1994-1999. Gebasseerd op McAfee 2001. (zie 
p. 26) 

 E-Government potentie cijfers US (zie p 31). 
 Sector schatting kostenbesparing gebruik Internet voor de US. Gebasseerd 

op Litan and Rivlin 2001. Schattingen voor de volgende sectoren: education, 
financial services, government, healtcare, manufacturing, retailing, trucking. 
(zie p 34). Ontbreekt helaas een schatting voor de software industrie. Voorts 
zijn de schattingen natuurlijk gemaakt voor de US, en niet voor NL/Europa. 

 
Overige opmerkingen: 
 
Interessant om rekening mee te houden is dat de invoering van nieuwe technologie 
(zie p 33) vaak resulteert in (immense) nieuwe toepassingen. Die bij de introductie 
helemaal niet voorzien zijn. 
 
Affuso en Waverman pleiten (p 46) voor een micro-economische aanpak die 
vervolgens vertaald wordt naar macro niveau. Op micro-niveau is het belangrijk 
inzichtelijk te hebben hoe pricing strategieën samenhangen met adoptie. 
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Interessante en relevante focus.  
o Vergelijkbare aanpak.  
o Gedeeltelijke sectorale overlap (retail, e-government en healthcare). 
o Link met Litan c.s.  
o Geen schattingen voor Europa / Nederland. 
o Vooral referentiewaarde. 
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2 Castro, E.A. de, and Jensen-Butler, C. (2003), Demand for information 
and communication technology-based services and regional economic 
development – Papers in Regional Science (82: 27–50 (2003)) 

 
Wat hebben ze gedaan? 
Onderzoek naar het verband tussen de vraag naar informatie en communicatie 
technologie gebasseerde diensten en de regionale economische ontwikkeling. 
Waarbij de nadruk lag op: 

 Vraag naar ICT diensten 
 Modelmatig onderzoeken van verbanden 

 
Hoe hebben ze het gedaan? 

 Econometrische modellering 
 Demand-side approach gevolg ipv (standaard) supply-side approach 

 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Geen sector onderverdeling gemaakt. Voorts niet specifiek op breedband gericht. 
 
Indicatoren 

 Adoptie ratio ICT afhankelijk van regionale karakteristieken 
 Karakteristieken voor huishoudens zijn o.a.: inkomen, voorkeuren, sociale 

netwerk capaciteit 
 Karakteristieken voor bedrijven zijn o.a.: type activiteiten, sociaal en 

economische netwerk capaciteit, technisch niveau 
 Voor andere factoren: zie bijgesloten model 

 
Kengetallen 

 Niet aanwezig 
 
Overige opmerkingen: 
 
De Castro en Jensen-Butler laten zien dat in tegenstelling tot de veelgehoorde 
stelling dat de toepassing van ICT veel potentie heeft om arme regio’s (bijvoorbeeld 
binnen Europa) op ‘gelijker niveau’ met meer ontwikkelde regio’s te krijgen, in de 
praktijk niet waar blijkt te zijn. Het omgekeerde lijkt waar te zijn: armere regio’s 
zullen minder vraag hebben naar nieuwe ICT diensten, wat op haar beurt de 
lancering van nieuwe diensten vertraagd, en de adoptie belemmert. Daardoor 
ontstaat een negatieve vicieuze cirkel. Rijkere regio’s daar-en-tegen zullen ICT 
razendsnel adapteren, en daardoor in een zelfversterkend economisch effect 
terecht komen. De verschillen tussen regio’s zullen groter worden. 
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Gebruikt model: 

 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Niet specifiek op breedband gericht, vooral van conceptuele waarde.  
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3 CBS (2003), De digitale economie 2003 (concept). Voorburg / Heerlen. 
 
Qua data indrukwekkende publicatie, met echter beperkte gebruikswaarde voor 
onderhavige studie, omdat data vrijwel niet over breedband gaan. Indien we data 
over internetgebruik en –penetratie willen gebruiken om onderzoeksvragen te 
beantwoorden, kan deze bron wellicht een basis vormen onder te maken 
aannames.  
  
Wat hebben ze gedaan? 
 
Bundeling van statistische data (vnl. van CBS) over de (ontwikkeling van de) 
digitale economie. Brede insteek: van ICT-infrastructuur (hst 3), via omvang en 
gebruik van elektronische netwerken (hst 4), naar ICT invloed op samenleving (hst 
5).  
 
Hoe hebben ze het gedaan? 
 
(Re)combinatie van data die ze al hebben, aangevuld met externe data. Weinig  
over breedband, bovendien enigszins gedateerd (2000 à 2001). Wel veel data over 
internet (overwegend ‘smalband’). Data schetsen daardoor beeld van de 
internethype en de periode onmiddellijk erna (zie bijv. Staat 1.1: kernindicatoren 
digitale economie, 1995–2001, p. 12).  
 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
o Hele economie; waar mogelijk onderscheiden naar gangbare sectoren.  
o Voornaamste gebruikerscategorieën: huishoudens, onderwijs, bedrijven, 

overheid. 
 
Indicatoren 
o Aantal BB-internetaansluitingen per 100 inwoners (juni 2001; p. 46) als 

indicator van capaciteit en snelheid van de internet infrastructuur voor 
eindgebruikers 

o Computer- en internetgebruik (bevolking vanaf 12 jaar). 
o Computer- en internetgebruik naar locatie (2000): onderscheid enerzijds tussen 

bevolking vanaf 12 jaar, anderzijds PC-gebruikers. Locaties: thuis / werk / 
school / bieb / elders (buurthuis, internetcafé). 

o Kosten van internettoegang en –gebruik voor consumenten, per land 
o Aandeel internetgebruik bevolking, per land. 
o Omzet e-commerce NL huishoudens (in miljoen € of als aandeel in totale 

omzet). 
o Verschillende e-govt indicatoren, echter overwegend gedateerd (hst 4.3). 
 
Kengetallen 
o Grafiek 3.1.6 geeft het aantal BB-internetaansluitingen per 100 inwoners (juni 

2001; p. 46). Ranking: Canada: ca 4,5; VS: ca 2,3; Zweden: ca 1,85; 
Oostenrijk: ca 1,75; NL: ca 1,7. EU: 0,4. 

o Staat 4.1.4 (p. 95): Computer- en internetgebruik (bevolking vanaf 12 jaar), 
1985-2000, in uren / week: van 0,1 in 1985 naar 1,3 uur in 2000, waarvan 0,5 
uur internet. 

o Staat 4.1.2 (p. 92): Computer- en internetgebruik naar locatie, NL (2000). 50% 
van bevolking van af 12 jaar (2000) zit dagelijks op internet (thuis 23%, werk 
27%). Bij PC-gebruik: 35% respectievelijk 41%.  

o Grafiek 3.3.2 (p. 58): Kosten van 40 uur internettoegang en –gebruik voor 
consumenten (in US$, 1999 en 2000), per land: NL is in 2000 een van de 
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duurste landen qua internettoegang (OECD, Communications Outlook, 2001), 
kostendaling relatief beperkt. 

o Grafiek 4.1.2 (p. 90): Aandeel internetgebruik bevolking (vanaf 16 jaar), per 
land (2001): N: ca 63%, DK: ca 62%; Can: ca 60%; VS: ca 58%; NL: ca 52% 
(waarmee “NL tot de high penetration landen binnen Europa [behoort]”). 

o Tabellen 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3 (statistische bijlage pp. 195-199): Bedrijven met 
computers, externe datacommunicatie en internet / elektronische netwerken, 
naar bedrijfstak en bedrijfsomvang, 2000-2002. Omzet e-commerce NL 
huishoudens (in miljoen € of als aandeel in totale omzet). 

o Grafiek 4.1.4 (p. 97): Omzet e-commerce NL huishoudens (in miljoen €): in 
2000 € 426 miljoen (= 0,2% van totale consumptieve bestedingen, of 0,6% van 
omzet detailhandel), in 2001: € 888 miljoen.  

 
Overige opmerkingen: 
o Tussen de omvang van een netwerk, de investeringen in infrastructuur, en 

toepassing(smogelijkhed)en dreigt een patstelling: voor aanbieders is het 
riskant om te investeren in breedband vanwege het relatief geringe aantal 
afnemers, het aantal BB-consumenten blijft beperkt door gering aantal zinvolle 
of door te dure BB producten (p. 31).  

o Voordelen van elektronische netwerken: (1) extreem lage marginale kosten van 
informatie productie en verspreiding; (2) mogelijkheid van eenzijdige interactie 
(tijd en plaats minder beperkend in communicatie); (3) grotere mogelijkheden 
tot informatieverwerking (bijv. efficiënt zoeken). (1), (2) en (3) leiden tot 
grotere accuratesse in communicatie via elektronische netwerken, door minder 
fouten en interpretatieverschillen (cf. Borenstein, 2001). Afnemende 
transactiekosten.  

 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 
o Rock solid, maar voor het meeste materiaal minder relevant. 
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4 D. Coyle, D. Quah (2002) iSociety project: getting the measure of the 
new economy 

 
Wat hebben ze gedaan? 
 
Ontwikkeling en inventarisatie van new economy indicators, gegroepeerd naar 

a. Consumenten 
b. Bedrijfsleven 
c. Sociaal-economisch 

 
Hoe hebben ze het gedaan? 
 

 Literatuuronderzoek 
 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Geen specifieke sectoren geanalyseerd 
 
Indicatoren 
Consumenten indicatoren: 

o % PC thuis internet toegang 
o % huishoudens met een PC aansluiting 
o % breedband aansluitingen 
o aantal mobiele telefoons per 1000 personen 
o aantal telefoonlijnen en mobiele subscribers 
o adoptiegraad van nieuwe technologieën/apparaten 
o omzet van on-line verkopen 
o % online zoeken naar banen 
o aantal on-line bankieren 
o percentage deeltijdwerk t.o. v.totale beroepsbevolking (indicator voor 

flexible working) alsook % self-employment t.o. v.totale beroepsbevolking 
o aantal scholen verbonden met internet 
o aantal scholieren per PC 

 
Bedrijfsleven indicatoren: 

o R&D uitgaven als % van verkoopuitgaven 
o Industrie R&D uitgaven verdeeld naar sectoren 
o Aantal nieuwe trademarks 
o % on-line inkopen van goederen 
o % acceptatie van on-line bestellingen 
o % acceptatie van on-line facturen 
o % acceptatie van on-line betalingen 
o % bedrijven met een intranet 
o voorraden als % van het BNP 
o beschikbaarheid venture capital (investeringen) 
o % bedrijven met uitbestede relaties 
o buitenlandse directe investeringen 
o waarde van buitenlandse acquisities 

 
Sociaal-economische indicatoren 

o ICT groei t.a.v totale economie 
o ICT uitgaven als % van het BNP 
o Aantal internet hosts per 1000 inwoners 
o Waardetoevoeging door kennisintensieve industrieën als % van de totale 

bruto waarde toegevoegd 
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o Procentuele verdeling van werkgelegenheid over bedrijfsgrootte 
o Procentuele verdeling van bedrijfsgroottes 
o Aantal wetenschappelijke publicaties per 100.000 
o % afgestudeerden in engineering/technische onderwerpen 
o aantal nieuwe bedrijven boven het BTW registratie niveau 
o werkgelegenheid groei per vaardigheid / niveau 
o inkomensgroei in non-manual werknemers t.o.v. manual 
o uitgaven overheid aan R&D 
o on-line beschikbaarheid van overheidsdiensten 

 
De studie geeft aan dat er meer aandacht moet worden gegeven aan het gebruik 
van technologie door consumenten als een drijfveer voor de veranderingen 
 
Kengetallen 

 Moore’s Law: processor rekenkracht verdubbelt iedere 18 tot 24 maanden 
 Mc Kinsey studie geeft aan dat de hoge productiviteitsgroei in the US tussen 

1995 en 2000 grotendeels toegescheven kan worden aan 6 sectoren: 
detailhandel, groothandel, securities, telecommunicatie, halfgeleiders en 
computer fabrikanten. In alle sectoren is enorm geinvesteerd in ICT 

 
Overige opmerkingen: 
Zie www.theworkfoundation.com/isociety
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Vanwege focus (niet op breedband, niet op sectoren) vooral interessant 
vanuit indicatorenoogpunt. 
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5 European e-Business Market watch (2002), ICT & e-business in 
Telecommunications and Computer services sector, EC, Luxemburg. [ 
uitgevoerd door empirica, DIW & Databank consulting ]111 

 
Wat hebben ze gedaan? 
Monitoring van e-business: het productief benutten van ICT in de gehele 
waardeketen, sectorgewijs.  
 
Hoe hebben ze het gedaan? 
Representatieve survey onder 9.200 bedrijven in 15 sectoren. Hantering van 
onderscheid in (1) ICT infrastructuur en ontwikkeling van vaardigheden (e-
Readiness), (2) frequentie en intensiteit van e-commerce (e-Activity), (3) Intra- / 
inter-firm business processes [e-Integration] en (4) Effects of e-business activities 
on firms [e-]Impacts. Zie schema p.11. 
 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Vrijwel gehele economie, uitgesplitst naar (1) Voedingsmiddelen, (2) grafische 
industrie en uitgeverijen (media), (3) chemie, (4) metaalproductenindustrie, (5) 
machine-industrie, (6) elektrotechnische industrie, (7) transportmiddelenindustrie, 
(8) detailhandel, (9) toerisme, (10) banking & leasing, (11) verzekeringen en 
pensioenen, (12) makelaardij, (13) zakelijke diensten, (14) ICT diensten, (15) 
gezondheidszorg en maatschappelijk werk. 
Hiervan zijn (8), (13 deels), (14) en (15 deels) relevant – gezien de gekozen focus 
sectoren - voor OBR. 
 
Indicatoren 
o Diffusie van BB connectiviteit, i.h.b. in MKB 
o ICT toegang van werknemers 
o Toegang op afstand tot bedrijfs IT netwerken voor flexibel / mobiel werken 
o Gebruik van channel strategieën voor online (ver)kopen, bijv. websites / 

extranets 
o Ontwikkeling van B2B marktplaatsen en MKB betrokkenheid daarin 
o Impact van online aankoopinitiatieven door grote spelers op mededinging en 

aanbodsketen 
o (Groeiende) invloed van online verkoop op B2C e-commerce 
o Integratie van e-commerce activiteiten in back-office systemen 
o (Verwachte) impact van e-purchasing (meest populaire toepassing van e-

business):  
o Kostenbesparing in aanschaf goederen / diensten  
o Goedkopere logistiek en lagere voorraadkosten [Fig. 1-12, p.30]  
o Betere betrekkingen met aanbieders  
o Betere interne bedrijfsprocessen  
o Variatie in de aantallen actieve aanbieders. 

o Mate waarin goederen / diensten geschikt zijn voor online selling, per sector 
(vooralsnog teleurstellende impact in transp.midd.ind., machine-ind., chemie, 
bankwezen).  

 
Kengetallen 
o Business internet access: 83% van SMEs (< 50 werkzame personen), 96% van 

bedrijven met 50-<250 wp en 99% van bedrijven met 250+ wp heeft internet 
toegang (2002). 

                                                           
111 Dialogic participeert als expert in de Business services module van dit project. Zie m.n. pp. 71-73 
(gebaseerd op Dialogic, Return to the bottomline en Laatste loodjes).  
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o E-commerce diffusie: 34% van SMEs (< 50 werkz personen), 48% van 
bedrijven met 50-<250 wp en 49% van bedrijven met 250+ wp doet online 
aankopen (2002). 

o Diffusie van Customer Relationship Mgt technologie naar sector: 
voedingsm.ind.: 14%; chemie: 23%; elektrotechn.ind.: 33%; banking & 
leasing: 39%; ICT diensten: 42% (in % van totale wgl). 

o 21% [6%] van SMEs (< 50 werkz personen), 41% [11%] van bedrijven met 
50-<250 wp en 64% [22%] van bedrijven met 250+ wp heeft remote [wireless] 
access of computer systems (2002; in % bedrijven). 

o Per sector is een omvattende scoreboard van e-business indicatoren gemaakt 
(p. 44, Table 3-1):  

o (8): p. 61 
o (13 deels): p. 66  
o (14): p. 67  
o (15 deels): p. 68 

o Per sector zijn de volgende e-business impacts gemeten: 
o Impact op organisatiestructuur (mate van …) 
o Op interne werkprocessen 
o Op relaties met klanten 
o Met aanbieders 

o State-of-the art per sector (steeds: profiel/trends; ICT gebruik; conclusies): 
o (8): p. 148 
o (13 deels): p. 197 [Fig. 13-2, p. 205, online aankopen]  
o (14): p. 208 [Fig. 14-1, p. 211, online aankopen; Fig. 14-2, p. 212, 

impact van online aankopen; Fig. 14-3, p. 213, online verkopen; Fig. 14-
4, p. 214, impact online verkopen] 

o (15 deels): p. 218 
 
Overige opmerkingen: 
o Rijk aan gegevens, vrijwel niet toegespitst op BB. 
o Zie voor conceptueel model tbv meting e-commerce ook: Colecchia, Alessandra, 

Bill Pattison & B.K. Atrosic (2000), Defining and measuring Electronic 
Commerce. Discussion paper. Paris: OECD. 

 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Gaat over ICT en e-business, niet specifiek over breedband.  
o Wel empirische insteek.  
o Betrouwbaarheid uitkomsten afhankelijk van soliditeit survey-onderzoek 

(grote n, Europe-wide).  
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6 European Commission (2002). ICT & e-business in the 
Telecommunications and computer services sector (The European e-
business market watch sector report no. 6) 

 
Wat hebben ze gedaan? 
Studie naar de impact van ICT & e-business op de ICT sector 
 
Hoe hebben ze het gedaan? 

 Literatuuronderzoek 
 Survey onder IT managers in Europa 

 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
De ICT sector wordt als volgt opgedeeld: 

1. telecom services 
2. computer services 

a. consulting services 
b. software 

i. individual 
ii. standard 

c. database services 
3. IT outsourcing 
4. ASP 

 
Computer services companies employ about two thirds of all employees in the ICT 
services sector and make up for around 97% of all enterprises in this sector. 
Economies of scale (ook door glasvezel) kunnen met name worden verwacht binnen 
1, 2 b-ii, 2c, 3 en 4. 
 
Specifiek genoemde applicaties: 

- Marketing (trial versies, white papers, demo’s via internet) 
- Nieuwe diensten en updates via internet (SW abonnementen, ASP) 
- Marktplaatsen/veilingen  

o Bandbreedte voor telecom 
o Software componenten / expert kennis 
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Indicatoren 

 
 

 139



Kengetallen 

 

 
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Focus (de impact van ICT & e-business op de ICT sector, niet specifiek over 
breedband) relevant vanwege context (breedband in bredere kader van ICT 
in ICT sector).  

o Wel empirische insteek.  
o Betrouwbaarheid uitkomsten afhankelijk van soliditeit survey-onderzoek 

(grote n, Europe-wide).  

 140



7 European Commission (2002). ICT & e-business in the retail sector 
(The European e-business market watch sector report no. 12) 

 
Wat hebben ze gedaan? 
Studie naar de impact van ICT & e-business op de retailsector 
 
Hoe hebben ze het gedaan? 

 Literatuuronderzoek 
 Survey onder IT managers in Europa 

 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Het rapport komt t.b.v. de analyse van de impact van e-business en evolutie van 
de waardeketen in de retail sector met het volgende schema 
 

 
 
Indicatoren 
De impact van e-business komt met name tot uiting in inkoop en management van 
logistieke stromen: beschikbaarheid bij de point of sale tegen minimale voorraden 
is de doelstelling. 
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Impact van e-business op determinanten van ROI 
 
E-business wordt primair aangewend met als doel: 

- Verlagen inkoopkosten 
- Optimalisatie van inkomende en uitgaande stromen -> verlagen logistieke 

kosten 
- Verbeterde relaties met toeleveranciers 
- Verbetering interne bedrijfsprocessen 
- Productdifferentiatie en bewerkstelligen van klantentrouw via CRM-systemen 

 
Kengetallen 

• Verwachte gemiddelde jaarlijkse groei in de vraag naar voedsel en grocery 
tot 2013 is 2,5% 

• marktaandeel van de top 3 ketens in NL (AH, Superunie, Vendex): 83 % 
• huidig gebruik ICT bij NL retailers in 2002 

o inkoop van MRO goederen (63,8%) en directe productiegoederen 
(51,9%) 

o 22,6 % gebruikt EDI, waarvan 97,9 % via privé netwerken 
 elektronische berichtuitwisseling met leveranciers (47,9%) en 

klanten (27,3%) 
o Toegang tot internetinfrastructuur (> 10 Mbit/s): 2,3 % in 2002 

• Impact van online procurement (% pos. Effecten, table 3-1) 
- Verbeterde relaties met toeleveranciers (14,1 %) 
- Verbetering interne bedrijfsprocessen (10,1 %) 
- Optimalisatie van inkomende en uitgaande stromen -> verlagen 

logistieke kosten (6,1 %) 
- Verlagen inkoopkosten (4,7 %) 

• Impact op sales (% pos. Effecten, table 3-2) 
1. Verbetering kwaliteit customer service (11,4 %) 
2. Verbetering efficiency interne bedrijfsprocessen (5,5 %) 
3. Aantal klanten (6 %) 

 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Focus (de impact van ICT & e-business op de detailhandel, niet specifiek 
over breedband) relevant vanwege context (breedband in bredere kader van 
ICT in detailhandel).  

o Wel empirische insteek.  
o Betrouwbaarheid uitkomsten afhankelijk van soliditeit survey-onderzoek 

(grote n, Europe-wide).  
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8 European Commission (2002). ICT & e-business in the health and 
Social services sector (The European e-business market watch sector 
report no. 7) 

 
Wat hebben ze gedaan? 
Studie naar de impact van ICT & e-business op de gezondheidssector. Concentreert 
zich op de subsectoren waarbij netwerken met andere gezondheidsinstellingen van 
groot belang is en waar verwacht wordt dat ICT een rol kan spelen. Ook gaan ze in 
op de cliënt/patiënt.  
 
Hoe hebben ze het gedaan? 

 Literatuuronderzoek 
 Survey onder IT managers in Europa 

 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Verdeeld in:  
◦ Zorg (85.1) 

o ziekenhuizen (klein-medium) 
o dokterspraktijken (klein) 

◦ social services sector (85.3). 
o thuiszorg 

◦ (diergeneeskunde (85.2) ) 
 
Indicatoren 
Veel aandacht voor communicatie in de gezondheidszorg (veel lange lijnen). 
 

 
Trends en veranderingen binnen/tussen ziekenhuizen 

o Cost containment through changes in financing and reimbursement 
arrangements; 

o reduction in length of stay; 
o movement of care and procedures to settings outside of the hospital; 
o improved co-ordination with services outside of the hospital; 
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o efforts to rationalise technology and other high cost facilities; 
o consolidation of hospitals into larger establishments; 
o development of community and local hospital facilities; 
o increased competition amongst hospitals. 

 
Trends en veranderingen buiten ziekenhuizen: 

o encouragement of co-ordination and continuity of care; 
o enhancement of the GPs role; 
o development and expansion of home care services; 
o consolidation and co-operation between establishments. 

 
Ook van invloed op economische ontwikkelingen in de zorg: 

o Population trends 
o Diseases and disabilities trends 
o Socio-economic impacts 

 
Kengetallen 
 
Huidig gebruik ICT bij NL gezondheidszorg in 2002 
o 77% of general hospitals in NL are connected to a regional or national EDI-

network for communication with other health care institutions, insurance 
companies or care providers. 

o Almost 71% of the hospitals with EDI-facilities are also connected to GP-
practices. 

o Eu: with a 50% penetration, Healthcare has the lowest penetration of Internet 
business solutions, but at the same time it is assessed that this sector may 
have the greatest upside with regards to cost savings in the future. 

 
Aandeel in ICT markt en ICT investeringen 
o It was estimated that the European Healthcare Information Society Technology 

(HIST) market amounted to approximately 11 billion Euro in 2001, which would 
account for less than 2% of the total western European ICT market of about 
643 billion Euro . 

o Considering the economic relevance of the health sector for the EU with total 
expenditure of more than 8% of GDP, this HIST market value is very low and 
amounts to about 1.6% of the overall EU healthcare market estimated at 700 
billion Euro for 200156.  

o In the hospital sector, for example, the level of total IT investment per year is 
estimated at only 1.2% of all expenditures as compared to 2.5% in the USA57 
and up to 10% (for ICT) and more in other information-intensive sectors like 
financial services58. Also for the USA, it is estimated that 

o changes in real benefits (better services, enlarged supply) account for 50% or 
more of the increase in health care costs, whereas demographic change has 
played a smaller role. 

o Hospitals form a central part of the healthcare systems in all European 
countries, typically involving between 35% and 50% of total healthcare 
expenditure. 

 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Focus (de impact van ICT & e-business op de gezondheidszorg, niet 
specifiek over breedband) relevant vanwege context (breedband in bredere 
kader van ICT in zorg).  

o Wel empirische insteek.  
o Betrouwbaarheid uitkomsten afhankelijk van soliditeit survey-onderzoek 

(grote n, Europe-wide).  
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9 Fife, E. and Pereira, F. (2002), Socio-Economic and Cultural Factors 
Affecting Adoption of Broadband Access: A Cross-Country Analysis – 
Journal of the Communications Network (1:62-69, Part II Jul-Sep 
2002) 

 
Wat hebben ze gedaan? 
 
Onderzoek naar socio-economische en culturele factoren die de adoptie van 
breedband bewerkstelligen. Daarbij gebruikt men een cross-country analyse. 
Nadruk ligt op: 

 Breedband trekt Foreign Direct Investments (FDI) aan 
 Factoren die de hoeveelheid tijd doorgebracht op Internet beinvloeden 
 Nieuwe applicaties die breedband vereisen (e-learning, e-government, 

teleworking, telemedicine) 
 
Hoe hebben ze het gedaan? 

 Internationale vergelijking breedband adoptie (specifiek Zuid-Oost Azie, 
Scandinavie, Europa (rest) en Noord-Amerika) 

 Literatuuronderzoek 
 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Geen sector onderverdeling gemaakt.  
 
Indicatoren 

 Overheid involvement in uitrol breedband (voorbeelden: Hong Kong en 
Singapore) 

 Competitief (internationaal) voordeel door aanleggen breedband 
infrastructuur 

 Adoptie teleworking (kostenreductie, verbeterde levensstandaard 
werknemers, reductie verkeersopstoppingen en vervuiling) 

 Entertainment gerelateerde content 
 Redenen om web te gebruiken (nu e-mail en informatie verzamelen) 

 
Kengetallen 

 Online doorgebrachte tijd (overview van beïnvloedingsfactoren) 
 Survey resultaat overheids subsidies positief voor adoptie breedband in MKB 

 
Overige opmerkingen: 
 
Fife en Pereira merken terecht op dat sociale en culturele factoren bijzonder veel 
impact hebben op breedband adoptie. Applicaties (en content en devices) moeten 
aangepast zijn aan de culturele context, maar daarnaast is een transformatie van 
sociale structuren en organisaties cruciaal om breedband echt deel te laten worden 
van het dagelijks leven.  
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Inhoudelijk interessant (focus op penetratie van breedband), maar weinig 
empirisch 

o Daarom vooral conceptueel van belang voor onderhavig onderzoek 
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10 Geroski, P.A. (2000), Models of technology diffusion, Research Policy 
29 (2000) 603-625 

 
Wat hebben ze gedaan? 
 
Literatuur review van modellen die technologie adoptie beschrijven. Meeste 
modellen vormen een zogenaamde s-curve. Waarbij in het begin slechts weinigen 
de technologie adopteren, in een volgend stadium massa-adoptie gebeurt, waarna 
de markt bijna verzadigd is. Het aantal adopters per tijdseenheid volgt een 
zogenaamde bell-curve.  
 
Hoe hebben ze het gedaan? 

 Literatuur review 
 Onderzoek adoptie patronen nieuwe technologie 
 Vergelijking vier verschillende adoptie modellen 

 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Geen sector informatie. 
 
Indicatoren 
Geen indicatoren informatie. 
 
Kengetallen 
Geen kengetallen informatie.  
 
Overige opmerkingen: 
 
De modellen kunnen bruikbaar zijn bij onze beschouwing en beschrijving van het 
innovatie werk. Dit stuk is vooral bruikbaar omdat het verschillende in de literatuur 
gebruikte modellen op een rij zet, een-en-ander aan elkaar koppelt, en de essentie 
van alle modellen weergeeft. 
 
Het artikel is helaas niet direct bruikbaar om tot uitspraken te komen over 
breedband adoptie. Als we de verschillende parameters kunnen schatten, en tot 
een juiste modelkeuze kunnen komen, dan moet een uitspraak mogelijk zijn. Maar 
de vraag is natuurlijk of dit eenvoudig is (en hoe het dan staat met de 
betrouwbaarheid).  
 
Bij dit soort modellen en hun output speelt vooral: hoe goed is  
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Conceptueel interessant, bepalend voor betrouwbaarheid modelexercities is 
onze inschatting van de adoption rate, het percentage leaders/innovators en 
followers in een markt. En dat laatste eventueel verdeeld over zakelijke en 
particuliere gebruikers (omdat daar waarschijnlijk een verschil in zit). 
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11 NY City Council Select Committee on Technology (2003), Network NYC 
– Building the broadband city. New York (NY) 

 
Wat hebben ze gedaan? 
Inventarisatie van stedelijke en regionale (staats) glasinitiatieven in de VS112. Focus 
op kostenbesparing en beheervormen (in welke mate moet overheid daarin in 
investeren en beheren).  
 
Hoe hebben ze het gedaan? 
Onderzoek naar stedelijke BB (glas) – initiatieven in de VS, en hearings (“Municipal 
Broadband Policy and its relationship to small business and community-based 
development”). Vergelijking met en projectie op NY situatie. 
 
Relevantie voor ons onderzoek 
 
Sectoren 
Telecommunicatie van stedelijke diensten, met name van DoITT (New York Dpt of 
Info Tech & Telecom).  
 
Indicatoren 
o Besparingen op telecommunicatiekosten van stedelijke diensten 
 
Kengetallen 
o NY City is met > $130 miljoen aan jaarlijkse bestedingen de grootste stedelijke 

consument van telecom goederen en diensten in de VS. Ca 70% hiervan ($96 
miljoen) via de ILEC (Incumbent local exchange carrier) Verizon; $91 miljoen 
(2002) hiervan voor rekening van DoITT 

o Converged Networking: POP arrangement (straalverbinding van backbone naar 
Point of Presence van waaruit 9 locaties worden bediend) vergt eenmalige 
investering van k$45 en kan binnen paar dagen worden gerealiseerd (i.p.v. 
tijdrovend graafwerk, anders). 

o Houston voert nog in 2003 VoIP (glas) in voor alle gemeentelijke diensten; naar 
verwachting binnen een jaar worden de investeringen in VoIP apparatuur 
terugverdiend; daarna jaarlijkse besparingen van $4,2 miljoen. Op basis 
hiervan schat de Select Committee (auteur) kostenbesparingspotentieel van 
VoIP in alle gemeentelijke diensten op bijna $11 miljoen. 

o Pennsylvania State besteedt jaarlijks ca $90 miljoen aan telecom. Keystone 
Communications project (Chicago model, zie hieronder) beoogt omzetting van 
o.a. 65.000 telefoonlijnen van de staat naar ca 5.000 mijl glasfiberlijnen voor 
voice, video en datadiensten, via een CLEC113. Besparingen geschat op $100 à 
$145 miljoen in de 1e 5 jaar.  

o NYSERNet (NY model, zie hieronder) schat de kosten over 20 jaar op $20 
miljoen (incl. $6 miljoen aan initiële kapitaalinvesteringen); na 15 maand begint 
de gemiddelde deelnemende organisatie kosten te besparen. 

o Telecommunications Infrastructure Fund Board of the State of Texas (met 
jaarlijkse telecomkosten van ca $10 miljoen, jaarlijkse groei van 10%) schat de 
totale telecomkosten over 10 jaar op $830 miljoen, onder traditionele condities. 
Bij toepassing van dark fiber / IRU model zou dit neerkomen op < $300 miljoen 
in 10 jaar.114 

                                                           
112 O.a. steden als Chicago, staten als Pennsylvania, provincies als Quebec, en non-profit 
onderwijsnetwerken als New York State Educational Research Netwerok (NYSERNet). 
113 Competitive Local Exchange Carrier.  
114 Telecommunications Infrastructure Fund Board of the State of Texas (2003), “Broadband access & 
Network Backbone scoping study”, 27 January.  
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o Greater Austin Area Telecommunications Network (GAATN) verwacht de 
komende 10 jaar $1,2 miljoen te betalen voor een gemeentelijk (bezit) 
glasnetwerk, tegenover $1,3 miljoen aan fiber lease kosten in twee jaar.  

o Breedband (glas) ontsluiting van Prospect Park in NY City via WiFi vergt 
eenmalige investeringen van k$192. 

 
Overige opmerkingen: 
o Gestaag groeiende telecom bestedingen (van $60 miljoen in 1996 naar $91 

miljoen in 2002.  
o Exponentieel groeiende behoefte aan bandbreedte: in 2002 van 100 Mbps naar 

1 Gb/s data carrying capacity.  
o Dominantie van Verizon als (bijna monopolistische) aanbieder betekent dat NYC 

meer zal blijven betalen voor meer bandbreedte. 
o Rijping van wireless en glasfiber optische technologieën, plus overcapaciteit van 

glasfiber lijnen als gevolg van de telecom bubble, plus nieuwe marktcondities 
(meer concurrentie tussen aanbieders en nieuwe lease mogelijkheden) zorgen 
voor potentieel aan kostenreductie zelfs bij groeiende behoefte aan 
telecomdiensten. 

o Last-mile (of tenminste paar 100 meter) point-to multi point straalverbindingen 
naar fysieke clusters van gemeentelijke diensten (vaak de hoogste gebouwen; 
binnen straal van 10 à 20 blokken) maken draadloze bandbreedte distributie 
vanaf de backbone naar de verschillende gemeentelijke locaties (elk een Point 
of Presence) mogelijk. Er ontstaat zo een fiber / wireless MAN (Metropolitan 
Area Network).  

o Converged Networking wordt integraal ingezet: voor datacommunicatie maar 
ook voor VoIP (internet telefonie), video, en internet communicatie. 

o Besparingen van Converged Networking komen van: 
- Geen redundantiekosten van meervoudige, gescheiden circuits voor voice, 

data en internet; 
- Door (veel) grotere bandbreedte kunnen de local loop tarieven (voor voice 

en data diensten) van de ILECs worden omzeild.  
- Afhankelijk van gekozen eigendomsmodel zorgt fiber / wireless MAN voor 

stabilisatie van bandbreedtekosten bij exponentiële groei van 
bandbreedtevraag (vooral door geen aanleg van nieuwe lijnen). 

- Reductie van upgrade en onderhoudskosten van legacy telefoon eqpmt 
systemen. 

o Cruciale – verwante – (beleids)vragen bij aanleg van fiber / wireless MAN:  
- Hoe wordt betaald voor glasnetwerk  
- Meest geschikte eigendomsmodel 

o Chicago (CivicNet115, Pennsylvania State) Model: leasing fiber / developing 
wireless.  
- Geringe investeringen en onmiddellijke kostenbesparingen; geleidelijk 

toenemende bandbreedtekosten  
o New York (NYSERNet / Quebec’s Risq) model: dark fiber & IRUs.  

- Substantiële investeringen in kapitaal, relatief stabiele variabele 
(maandelijkse) kosten, en uiteindelijk eigendom van datanetwerk op langere 
termijn via IRUs116 (20 jaarcontract dat de klant effectief controle geeft over 
“formerly dark fiber lines”. Maakt ontwikkeling telecomkosten beter 
voorspelbaar. Schaalbaarheid onbeperkt.  

- Voordelen: 
o Verbeterde netwerkbetrouwbaarheid, kosteneffectief 
o Geïntegreerd platform voor netwerkdiensten (inc. VoIP). 

                                                           
115 Zie: http://www.ci.chi.il.us/CivicNet/civicnetRFI.pdf . CivicNet beoogt de volledige herinirchting van 
het gemeentelijk, zakelijk en bewoners-telecomnetwerk in Chicago door de stedelijke telecom billing 
over 10 jaar te garanderen. 
116 Indefeasible Right to Use contracts (onvervreemdbaar, onopzegbaar).  
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o Eenvoudige / laagdrempelige migratie naar nieuwe technologieën. 
o Praktisch gezien lijkt getrapte aanpak verstandig waarin beperkte mate van 

fiber leasing samen gaat met zorgvuldig geplande uitrol van kostenbesparende 
draadloze verbindingen.  

 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 
o Bruikbare inventarisatie van relevante experimenten in de VS, dan wel 

voornemens daartoe.  
o Sterke focus op kostenbesparingen.  
o Bij projectie op de Nederlandse / Rotterdamse context evt. verschillen met de 

Amerikaanse context meewegen. 
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12 Stephen B. Pociask (2002), Building a Nationwide Broadband Network: 
Speeding Job Growth. Telenomic Research, LLC. With support from The 
New Millennium Research Council (NMRC), Washington DC. 

  
Wat hebben ze gedaan? 
 
Onderzoek naar de economische baten van de uitrol van een US-wide breedband 
netwerk en het aantal banen dat deze investering naar verwachting zal opleveren.  
 
Hoe hebben ze het gedaan? 
 
Projectie van kengetallen en parameters uit andere studies op BB-case. Zie 
kengetallen. 
 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Telecom-sector: uitrol en onderhoud van netwerk, faciliteiten en apparatuur. 
Productie van infra-componenten en apparatuur. 
Sectoren die telecom en BB diensten afnemen. 
Sectoren die toeleveren aan telecom en BB diensten (o.a. intermediaire diensten). 
 
Indicatoren 
o Nieuwe banen door: 

o Directe wgl-effecten t.g.v. uitrol en onderhoud van netwerk, faciliteiten en 
apparatuur (ondersteuning en onderhoud computernetwerken is 
arbeidsintentief) 

o Directe wgl-effecten t.g.v. productie van infra-componenten en apparatuur 
bij klanten/afnemers 

o Indirecte wgl-effecten t.g.v. ontwikkeling van diensten en toepassingen 
(multiplier of spill-over effect: aantal banen op dat indirect ontstaat via elke 
baan die voortvloeit uit de infrastructuuraanleg; bijv.: banen in transport, 
makelaardij, verzekeringen, juridisch advies).  

 
Kengetallen 
o In periode 1994-98 groeide het aantal banen in de IT in de VS als geheel met 

30%, i.e. 1,2 miljoen banen117.  
o Perspectief op IT Banengroei is gunstig: de 5 snelst groeiende beroepen zijn alle 

in de IT sector118. Deze IT banen betalen 85% beter dan andere banen in de 
private sector. 

o IT verklaart minstens de helft van de VS productiviteitsgroei sinds 1995 en een 
afname van 0,5% in de inflatievoet119. 

o Investeringen in IT dragen voor 22% bij aan de GDP groei in de VS120. 
o Investeringen in IT nemen 2/5 van de totale factorproductiviteitsgroei en 68% 

van de groeiversnelling in de arbeidsproductiviteit voor hun rekening121. 
o Experts schatten dat lange termijn (10 jaar) effecten van BB netwerk op 

500.000 extra banen en groei van “economic output” met $440 miljard.  
o Universele beschikbaarheid van BB (in de VS) leveren voor $500 miljard aan 

economische baten op, in de vorm van BB diensten en huishoudelijke 

                                                           
117 US Dpt of Commerce, Digital Economy 2000 (2000), Economics & Statistics administrations. 
118 US Bureau of Labor Statistics. 
119 Digital Economy 2000. 
120 Dale W. Jorgensen (2001), “IT and the US economy”, in American Economic Review, 91 (1), March, 
pp. 1-32. 
121 Stephen D. Oliner & Daniel E. Sichel (2000), „The resurgence of growth in the late 1990s: is IT the 
story”, in Journal of Economic Perspectives, 14:4, Fall, pp. 3-22. 
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apparaten, en baten die voortvloeien uit entertainment, tele-medicine, -
shopping, telewerk, en telecom diensten122. 

o Kostenbesparing door universele uitrol van high-speed services (VS) belopen 
$233 miljard, excl. – substantiële – besparingen op voorraden123.  

o Investeringen in nationwide BB netwerk zijn geschat op $416 miljard (1995)124, 
$300 miljard125 (2001) respectievelijk $270 miljard ofwel $ 1.500 per lijn 
(2001)126 (neerwaardse trend). 

o Afschrijvingstermijn variërend van 3 jaar voor apparatuur op gebruikerslocatie 
tot 15 jaar voor kabelnet; gewogen afschrijvingstermijn geschat op 7,7 jaar. 
Gemiddelde jaarlijkse investering (op basis van totale investering van $270 
miljard en afschrijving in 7,7 jaar) is $35,2 miljard. 

o Uitgaande van jaarlijkse investering van $35,2 miljard en 28% aandeel van 
gekapitaliseerde arbeid investering in een vergelijkbare (?) aanleg van een 
telefoonnet (“plant”), is jaarlijks $9,7 miljard extra nodig voor de aanleg van 
een BB netwerk. Gemiddeld jaarloon in telecomindustrie ca $60.000. Resulteren 
166.000 banen ($9,7 miljard / 60.000). 

o Volgens analoge redenering wordt ook aantal nwe banen geschat in:  
o Productie: gebaseerd op volume aan investeringen in materiële kosten 

van apparatuur en netwerk, en de “ratio of value of shipments to 
employees for the computer & communications equipment 
manufacturing industries, en  

o In de indirecte sfeer: op basis van employment multiplier effect (de 
verhouding tussen het aantal indirecte banen dat wordt gecreëerd op 
elke directe baan in de aanleg van het netwerk; zie p. 6 en 7).  

o Resumerend: bouw en gebruik van een robuust, nationaal (VS) netwerk creëert 
ca 1,2 miljoen nieuwe permanente banen (middenscenario), uitgesplitst: 

o 166.000 banen in telecom 
o 71.700 banen in de productie van netwerken en apparatuur  
o 974.000 indirecte banen (spill-over effect).  

o Bij hantering van hogere respectievelijk lagere multiplier resulteren 1,8 
respectievelijk 0,6 miljoen banen.  

 
Overige opmerkingen: 
o IT investeringen blijken de economie effectief te stimuleren. Investeringen in 

geavanceerde IT apparatuur en netwerken kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan economische revitalisering door een platform te bieden de creatie 
van bandbreedte consumerende communicatiediensten, toepassingen, software, 
entertainment en content. 

 
NB: de bevindingen van “Virginia Tech” zijn deels gebaseerd op “Pociask (2002)”. 
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 
o New York City Council (Select Committee on Technology) baseert (evenals 

Virginia Tech) zijn inschatting vooral op de methode Pociask.  
o Innovatieve – ietwat gedurfde – aanpak 
o Betrouwbaarheid sterk afhankelijk van geldigheid van gemaakte assumpties  

                                                           
122 Robert W. Crandall & Charles L. Jackson (2001), “The $500 Billion Opportunity: the potential 
economic benefit of widespread diffusion of BB internet access”, Criterion Economics, LLC, July.   
123 Yankee Group (2001), “The collaborative commerce value statement: a $233 billion cost savings 
opportunity over 6 years”, in: Module B-to-B Commerce Applications, Vol. 6:6, June 14.  
124 State University of New York (1995), New technology deployment model: Broadband with associated 
depreciation and overheads (www.tele.sunyit.edu/omad.htm ). 
125 T. Randolph Beard, George S. Ford & Lawrence J. Spiwak (2001), Why ADCo? Why now?” Phoenix 
Center, November, p. 11 
126 Gary Kim (2001), “No demise for DSL”, in: Fat pipe, August (www.dagdamor.com).  
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13 RAND Europe (2002), Accelerated broadband roll-out for the 
Netherlands: A review of economic benefits, in opdracht van DGTP, Den 
Haag. 

 
Wat hebben ze gedaan? 
 
Onderzoek naar macro-economische effecten van (aanleg van) breedband in 
Nederland. Nadruk op vier aspecten: 
 

 Gebruik Internet door bedrijven en huishoudens; 
 Effect op economische structuur en innovatieve clusters; 
 Concurrentiekracht Nederlandse economie; 
 Internationale ervaringen met breedband. 

 
Hoe hebben ze het gedaan? 
 

 Internationale vergelijking breedbandinitiatieven 
 Literatuuronderzoek 
 Interviews met experts 

 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Klein uitstapje naar sectoren (op basis van CPB, OECD) in hoofdstuk 6, maar niet 
bruikbaar voor onze sector-analyse. 
 
Nederland is sterk in sectoren met lage ICT intensiteit (b.v. agro-food). Breedband-
effect is hier dus laag. Er is wel een potentieel sterk cluster rond multimedia en ICT 
productie. 
 
Indicatoren 
 
Beïnvloeding van (macro)economische ontwikkeling door ICT zit in de volgende 
aspecten (p 26-27): 

 Information gathering (dus snelheid van transacties); 
 Transaction costs; 
 Network and system effects; 
 New products and services; 

 
Het bereiken van effecten hangt af van marktstructuren, prijsmechanismen en 
daarmee van zaken als: 

 Switching costs and lock-in effects; 
 Standaardisatie; 
 Marktdominantie; 
 Capaciteit van netwerken. 
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Samenvatting effecten zoals gehanteerd door RAND 
 
Technologie 

- directe investeringen in breedband infrastructuur (bouw en onderhoud netwerk, etc.) zijn 
gunstig voor Rotterdamse ICT leveranciers 

- noodzakelijke capaciteit om de exponentiële groei van dataverkeer te ondersteunen 
- hogere capaciteit, lagere kosten en hogere datatransmissie snelheden stimuleren verdere 

integratie van ICT in economie en samenleving en productie en consumptie 
- spillover effecten van breedband naar ICT extensieve industrieën, waardoor investeren in ICT 

aantrekkelijker wordt 
 
Productiviteit 

- Ontstaan van nieuwe markten (of uitbreiden bestaande markten) en nieuwe manieren om 
bedrijven te organiseren. Wellicht definitieve doorbraak telewerken 

- Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten met hogere toegevoegde waarde (nieuwe 
manieren om te communiceren, stimulering ontwikkeling fiber-optics verbeterde en 
vereenvoudigde verspreiding publieke informatie, etc.) 

 
Concurrerend vermogen 

- Breedband kan leiden tot efficiëntere productie (doordat je de juiste informatie op het juiste 
moment op de juiste plaats hebt is de kans op fouten veel kleiner en effectieve beslissingen 
veel groter) en als gevolg daarvan lagere productiekosten per eenheid. 

- Nieuwe technologie kan gebruikt worden om nieuwe marktniches te ontginnen 
- Trekt directe investeringen van buitenlandse bedrijven aan en zal aantal hoofdkantoren van 

internationale bedrijven doen toenemen 
 
Maatschappij 

- Iedereen krijgt betaalbare toegang tot hoogwaardige infrastructuur. Dit kan grote sociaal-
maatschappelijke voordelen hebben en gaat een digitale tweedeling tegen. 

 

 
Kengetallen 

 Productiviteitscijfers (van Ark), table 1, 2 
 ICT als groeideterminant (van der Wiel), table 3, 4 
 Percentage point contribution of ICT to output growth: NL 0,40 (table 5) 
 Cijfers over toegang en gebruik Internet door huishoudens en bedrijven 

(CBS) 
 NB Besparingen door gebruik Internet (table 13, 14, p 57) 
 Marktaandeel ICT related goods: 5% in 2000 (table 16, OECD) 
 ICT expenditure (% of GDP): NL 9,3% (table 17, p 72) 
 Rating of the ICT business environment: NL vergeleken met 6 andere landen 

(table 17) 
 
Overige opmerkingen: 
Twijfel bij RAND of het mogelijk is om een model te construeren dat economische 
effecten kan doorrekenen. Er is een groot risico van ‘garbage in, garbage out’. 
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o degelijk, vooral van conceptuele waarde voor onderhavig onderzoek 
o weinig fantasievolle aanpak waar het de combinatie van kwalitatief 

verkennend en kwantitatief onderzoek betreft. 
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14 Varian, Hal, Robert E. Litan, Andrew Elder & Jay Shutter (2002), The 
Net Impact study. The projected economic benefits of the internet in 
the US, UK, France & Germany. UC Berkeley / Brookings Institution / 
Momentum Research Group. Sponsored by Cisco. 

 
Wat hebben ze gedaan? 
 
Onderzoek naar impact van internet business solutions op kostenbesparing. 
Focus op internet business solutions (hierna IBS): initiatieven die internet 
combineren met netwerken, software en computing hardware technologies om 
bestaande bedrijfsprocessen te versterken / verbeteren en nieuwe business 
opportunities te creëren. 
 
Hoe hebben ze het gedaan? 
 
Raadpleging van 2.065 VS organisaties, gestratificeerd naar 5 (homogene) + 1 
(heterogeen) “vertical industry segments” (zie sectoren).  
Replicatie in 634 organisaties in UK, F en D.  
 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 

o Detail- en groothandel (SIC 50-59) 
o Manufacturing (durable and non-durable; SIC 20-39) 
o Financiële dienstverlening (SIC 60) 
o Service providers & telecom (SIC 4812, 4813 en 4841).  
o In VS: Healthcare (SIC 80) / in UK, F en D: Government (incl. public admin. 

health & education)  
o  “All-inclusive” vertical industry segment including all other US industries 

(incl. government organizations). 
 
Indicatoren 
In algemene zin: bijdrage van internet aan productiviteitsgroei kan worden ontleed 
in de volgende factoren: 
- sneller, goedkoper en flexibeler informatie communiceren 
- reductie van transactiekosten verbonden aan “locating and purchasing required 

supplies” (incl. arbeid) 
- meer efficiënte productie en levering van goederen en diensten (lagere 

voorraadkosten, betere samenwerking tussen partijen betrokken bij de 
productie) 

- lagere kosten en effectievere omgang met afnemers 
- t.g.v. grotere transparantie meer concurrentie en daardoor  
- grotere druk bij concurrenten om kostenbesparend potentieel van internet te 

benutten. 
 
Voor IBS betekent dit dat de volgende indicatoren relatief interessant zijn: 

o Penetratiegraad van IBS in organisaties (%, naar bedrijfsgrootte in aantal 
werkzame personen, naar land, naar “sector”) 

o (Cumulatieve) kostenbesparing ($ / €) 
o Bijdrage van IBS aan omzetgroei ($ / €) 
o Verwachte toekomstige kostenbesparing ($ / €) 
o (Verwachte) bijdrage IBS aan productiviteitsgroei (%) [NB: geraamd op ca 

2,5% jaarlijks in totaal] 
o Geprojecteerde per capita inkomensgroei t.g.v. cumulatieve kostenbesparing 

t/m 2010 (in $).  
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o Groei / volume van B2B of B2C in verkooptransacties (%/$-€)127. 
o Individuele toegang tot internet via werk / thuis gezien e-commerce kansen.  
o “Lastiger meetbaar”: toegenomen gemak, vermogen om producten & 

diensten op maat te snijden, sociale voordelen van nieuwe interactievormen, 
communities en uitdrukkingsvormen die internet mogelijk maakt.  

 
Kengetallen 

o IBS gebruikende organisaties in VS hebben samen $155,2 miljard aan 
kosten bespaard, het merendeel daarvan sinds 1998. In UK, F en D: $8,3. 
(t/m 2001) 

o IBS gebruikende organisaties in VS hebben ca $444 miljard extra omzet 
gemaakt. In UK, F en D: $79,7 (t/m 2001). 

o Netto impact van cumulatieve kostenbesparing neemt 0,43% van de 
toekomstige VS productiviteitsgroei voor z’n rekening (elke 0,1% 
productiviteitsgroei betekent >$50 miljard extra aan federaal 
begrotingsoverschot in 10 jaar tijd (t/m 2010). 

o Bijdrage van 0,43% van IBS komt neer op bijna de helft van VS totale 
productiviteitsgroei (in UK, F en D: >1/3).  

o In UK, F en D: cumulatieve kostenbesparing van €88 miljard en cumulatieve 
extra omzet €230 miljard (t/m 2010; i.e. 0,11% in de toekomstige 
gecombineerde productiviteitsgroei).  

o Productiviteitsgroei in de VS: Congressional Budget Office forecasts 
productivity growth through 2010 at 2,3% (average for 1996-2000 2,5%) 
[V32-p.14]). 

o (Met enige slagen om arm:) internet kan een extra productiviteitsgroei 
opleveren van tenminste 0,5% per jaar (p. V32-p.9). 

o Productiviteit en internet:  
o internet vergroot productiviteitsgroei met ca 0,25% per jaar over een 

periode van 10 jaar (Brookes & Wahaj128). 
o In 2005 kan de jaarlijkse kostenbesparing door internet een jaarlijkse 

productiviteitsgroei genereren van tussen de 0,25 en 0,5%, primair 
afhankelijk van de snelheid / voortvarendheid waarmee organisaties 
voldoende breed experimenteren met internet technologieën om hun 
onderliggende bedrijfsprocessen (fundamenteel) te veranderen (Litan 
& Rivlin129) [V32-p.17]. 

 
Overige opmerkingen: 
Meer gedetailleerde uitkomsten vanaf p. 18, zoals uitsplitsingen naar type IBS, naar 
bedrijfsomvang, naar “sector”, naar impact op klanteninteractie, impact op type 
bedrijfsfunctie, naar land. 
 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 
- Onderzoek focust op internet business solutions (IBS). Cruciaal voor de 

relevantie van dit onderzoek is hoe deze IBS zich verhouden tot “glas”. 
- Gerenommeerde onderzoekers van de interneteconomie. 

                                                           
127 Varian c.s. zien onderscheid tussen B2B en B2C als “somewhat beside the point” omdat de voordelen 
van internet voor een bedrijf overwegend afhangen van de mate waarin en wijze waarop de 
bedrijfsprocessen worden gereorganiseerd. 
128 Brookes, Martin & Zaki Wahaj (2000), “The shocking economic impact of B2B”, in: Global Economic 
Paper 37, Goldman Sachs, NY, Febr. 3. 
129 Litan, Robert & Alice Rivlin, eds (2001), The economic payoff from the internet revolution. Brookings 
Internet task force, Brookings Institution Press. 
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15 Virginia Tech, eCorridors Program (2003), Strategic Technology 
Infrastructure for Regional Competitiveness in the Network Economy. 
Vol. 1: Rationale, Environment, and Strategic considerations. 
Blacksburg, VA.  

 
Wat hebben ze gedaan? 
 
Deel 1 in een omvattende reeks van 11 over het potentieel en financiële 
haalbaarheid van een ‘low-cost geodesic mesh network design’, op basis van de 
regio Southside & Southwest Virginia (US). Vol. 1 geeft algemene onderbouwing 
van het initiatief en de politieke / beleidsissues. Vooral interessant: economische 
baten en banengroei (pp. 15-19). 
 
Hoe hebben ze het gedaan? 
 
Literatuurstudie. Projectie op Virginia. 
Case: Michigan. Senate Bills (880, 881 en 999; zie pp. 17 en 18) ter bevordering 
ontwikkeling en ontsluiting BB netwerk.  
Case: glasfibernetwerk in gemeente South Dundas (near Ottawa, Canada; ca 
11.000 inw.). Zie indicatoren. 
Case North Dakota.  
 
Relevantie voor ons onderzoek: 
 
Sectoren 
Telecom-sector: uitrol en onderhoud van netwerk, faciliteiten en apparatuur. 
Productie van infra-componenten en apparatuur. 
Sectoren die telecom en BB diensten afnemen. 
Sectoren die toeleveren aan telecom en BB diensten (o.a. intermediaire diensten). 
 
Indicatoren 

o Shopping via e-commerce bij mondiale range van aanbieders  
o Telecommuting (thuiswerken) naar banen buiten de regio 
o Toegang tot geavanceerde tele-health diensten en medische specialisten 
o Training en scholing van werknemers op afstand 
o South Dundas (Canada): $16,7 miljoen groei van retail sales; 145 

mensjaren wgl; $2,2 respectievelijk $1,6 miljoen extra federale 
respectievelijk provinciale belastinginkomsten. 

 
Kengetallen 

o Bouw en gebruik van een robuust, nationaal (VS) netwerk creëert ca 1,2 
miljoen nieuwe permanente banen, uitgesplitst 130: 

o 166.000 banen in telecom 
o 71.700 banen in de productie van netwerken en apparatuur  
o 974.000 indirecte banen (spill-over effect. Op basis hiervan 

projecteert de studie voor Virginia rect evenredige wgl effecten van 
minstens 500, 200 respectievelijk 3.500 banen [VA heeft 0.36% van 
de VS bevolking; m.i. aanvechtbare projectie, RBk) 

 

                                                           
130 Stephen B. Pociask (2002), Telenomic Research, LLC. 
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Overige opmerkingen: 
o Investeringen in next generation IT infra & apparatuur faciliteren 

revitalisering van regionale economie. Ze fungeren als platform voor de 
creatie van bandbreedte intensieve telecom diensten, toepassingen, 
software, entertainment en content. Bovendien kunnen bedrijven en burgers 
door de geavanceerde infra veranderen in producenten van network content 
en diensten. 

 
Inschatting betrouwbaarheid gegeven assessments 

o Betrouwbaarheid en soliditeit van uitkomsten hangen sterk af van de mate 
waarin de uitgevoerde projecties gefundeerd zijn.  
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Bijlage 5. Basisgegevens input-outputanalyse 

Tabel 1. Productiemultipliers  
 

Productiemultiplier  
Code 

 
Sectoren 

regio rest NL totaal 
281 01 Land-, tuin en bosbouw 1,212083797 0,195750813 1,40783461 
281 02 Visserij 1,161624653 0,175461932 1,337086585 
281 03 Delfstoffenwinning 1,139119898 0,171154587 1,310274485 
281 04 Voedingsmiddelenindustrie (veehouderijprod.) 1,193296673 1,072658381 2,265955054 
281 05 Voedingsmiddelenindustrie (overige producten) 1,091629011 0,374063192 1,465692203 
281 06 Dranken- en tabaksverwerkende industrie 1,136105806 0,268698107 1,404803913 
281 07 Textielindustrie 1,160347007 0,278380688 1,438727695 
281 08 Kledingindustrie 1,10671238 0,176184313 1,282896693 
281 09 Leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 1,115610426 0,322458319 1,438068744 
281 10 Hout- en meubelindustrie (excl. metalen meubelen) 1,1242722 0,177458863 1,301731063 
281 11 Papierindustrie 1,090779179 0,258678603 1,349457782 
281 12 Grafische industrie, uitgeverijen 1,188488662 0,359517534 1,548006196 
281 13 Aardolie-industrie 1,095947485 0,101119484 1,197066969 
281 14 Chem.-, rubber- en kunststofverwerkende ind. 1,230733053 0,33331767 1,564050723 
281 15 Bouwmat.-, aardewerk- en glasindustrie 1,172630633 0,283508823 1,456139457 
281 16&17 Basismetaal, metaalprod. en machine-industrie 1,19989211 0,223408587 1,423300697 
281 18 Elektrotechnische industrie 1,140715786 0,238219287 1,378935073 
281 19 Transportmiddelenindustrie 1,271630197 0,272928434 1,544558631 
281 20 Instrumenten-, optische en overige ind. 1,160792256 0,246897983 1,407690239 
281 21 Openbare nutsbedrijven 1,135182985 0,389310782 1,524493767 
281 22 Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 1,25991139 0,482356293 1,742267683 
281 23 Groot- en detailhandel 1,178655619 0,186647213 1,365302831 
281 24 Horeca 1,197957079 0,366058529 1,564015608 
281 25 Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 1,121470437 0,15330342 1,274773856 
281 26 Zee- en luchtvaart 1,177389506 0,14538243 1,322771935 
281 27 Overige transport- en opslagbedrijven 1,231797468 0,184812171 1,416609639 
281 28 Communicatiebedrijven 1,122852955 0,149484944 1,272337899 
281 29 Bankwezen 1,146666201 0,162164529 1,308830731 
281 30 Verzekeringswezen 1,288790552 0,413423219 1,702213771 
281 31 Exploitatie van onroerend goed 1,057351533 0,091546192 1,148897725 
281 32 Zakelijke dienstverlening en verhuur 1,155807438 0,201092907 1,356900345 
281 33 Rijksoverheid en sociale verzekeringen 1,205024859 0,262361975 1,467386834 
281 34 Regionale overheden en parastatale instellingen 1,217785265 0,232535453 1,450320718 
281 35 Onderwijs en bijzonder gesubsid. onderwijs 1,130445045 0,100133007 1,230578052 
281 36 Gezondheids- en veterinaire diensten 1,124405764 0,121462688 1,245868452 
281 37 Cultuur, sport en recreatie 1,271524606 0,303670389 1,575194995 
281 38 Overige dienstverlenende bedrijven 1,151485378 0,158709179 1,310194557 
281 39 Goederen en diensten n.e.g. 1,100314497 0,521735214 1,622049711 

Gebaseerd op de IRIOS input-outputanalyse tool 
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Tabel 2. Genormaliseerde werkgelegenheidsmultipliers  

 
Werkgelegenheidsmultiplier  

Code 
 
Sectoren regio rest NL totaal 

281 01 Land-, tuin en bosbouw 1,24 0,34 1,57 

281 02 Visserij 1,08 0,11 1,19 

281 03 Delfstoffenwinning 1,38 0,52 1,90 

281 04 Voedingsmiddelenindustrie (veehouderijprod.) 1,35 2,80 4,16 

281 05 Voedingsmiddelenindustrie (overige producten) 2,49 5,30 7,79 

281 06 Dranken- en tabaksverwerkende industrie 2,12 2,07 4,19 

281 07 Textielindustrie 1,23 0,35 1,58 

281 08 Kledingindustrie 1,32 0,58 1,90 

281 09 Leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 1,14 0,31 1,45 

281 10 Hout- en meubelindustrie (excl. metalen meubelen) 1,34 0,45 1,79 

281 11 Papierindustrie 1,26 0,48 1,75 

281 12 Grafische industrie, uitgeverijen 1,29 0,61 1,90 

281 13 Aardolie-industrie 3,12 3,47 6,60 

281 14 Chem.-, rubber- en kunststofverwerekende ind. 2,25 2,87 5,12 

281 15 Bouwmat.-, aardewerk- en glasindustrie 1,21 0,31 1,51 

281 16&17 Basismetaal, metaalprod. en machine-industrie 1,29 0,39 1,68 

281 18 Elektrotechnische industrie 1,31 0,50 1,80 

281 19 Transportmiddelenindustrie 1,61 0,76 2,37 

281 20 Instrumenten-, optische en overige ind. 1,07 0,10 1,17 

281 21 Openbare nutsbedrijven 1,37 1,00 2,37 

281 22 Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 1,30 0,52 1,82 

281 23 Groot- en detailhandel 1,13 0,14 1,27 

281 24 Horeca 1,09 0,15 1,24 

281 25 Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 2,50 2,28 4,78 

281 26 Zee- en luchtvaart 1,48 0,60 2,08 

281 27 Overige transport- en opslagbedrijven 1,26 0,26 1,52 

281 28 Communicatiebedrijven 1,09 0,12 1,22 

281 29 Bankwezen 1,20 0,20 1,40 

281 30 Verzekeringswezen 1,49 0,91 2,40 

281 31 Exploitatie van onroerend goed 1,31 0,53 1,84 

281 32 Zakelijke dienstverlening en verhuur 1,09 0,10 1,19 

281 33 Rijksoverheid en sociale verzekeringen 1,15 0,19 1,34 

281 34 Regionale overheden en parastatale instellingen 1,35 0,45 1,79 

281 35 Onderwijs en bijzonder gesubsid. onderwijs 1,04 0,05 1,09 

281 36 Gezondheids- en veterinaire diensten 1,05 0,04 1,09 

281 37 Cultuur, sport en recreatie 1,20 0,22 1,41 

281 38 Overige dienstverlenende bedrijven 1,49 0,61 2,10 

281 39 Goederen en diensten n.e.g. 1,01 0,07 1,07 

Gebaseerd op de IRIOS input-outputanalyse tool 
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Bijlage 6. Analyseresultaten input-outputanalyse 

Tabel 1 Economische effecten basisscenario (in € miljoen) 

 
 Investering aansluiting totaal 

investeringen 
kostenbesparing bestedingen totaal 

 Gedesaggregeerde directe productie-effecten 
regio 377.32 25.09 402.41 -145.70 28.66 285.38 
nl 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.52 -28.52 
totaal 377.32 25.09 402.41 -145.70 0.14 256.86 
       

 Gedesaggregeerde endogene productie-effecten t.b.v. intermediaire toeleveringen 

regio 82.42 5.78 88.20 -17.90 3.16 73.45 
nl 144.04 10.58 154.61 -21.78 -3.06 129.77 
totaal 226.46 16.35 242.81 -39.68 0.09 203.22 
      

 Endogene effecten: Invoer uit ETR 

regio 0.37 0.01 0.38 -0.03 0.09 0.44 
nl 0.23 0.01 0.25 -0.02 -0.12 0.10 
totaal 0.60 0.02 0.63 -0.05 -0.04 0.54 
       

 Endogene effecten: Invoer uit buitenland 

regio 71.91 5.11 77.02 -6.35 1.89 72.56 
nl 24.42 1.83 26.26 -3.01 -1.60 21.65 
totaal 96.33 6.95 103.28 -9.36 0.29 94.21 
       

 Endogene effecten: looninkomen 

regio 128.08 8.50 136.58 -60.97 8.84 84.44 
nl 40.41 2.99 43.40 -10.70 -8.85 23.85 
totaal 168.49 11.49 179.98 -70.72 -0.01 109.24 
       

 Endogene effecten: overig inkomen 

regio 49.79 2.40 52.19 -53.97 12.98 11.20 
nl 24.01 1.57 25.58 -3.64 -12.80 9.14 
totaal 73.80 3.96 77.76 -57.61 0.18 20.34 
       

 Endogene effecten: werkgelegenheid 

regio 5088 302 5389 -2428 477 3439 
nl 1666 119 1786 -277 -524 985 
Totaal 6754 421 7175 -2705 -47 4424 
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Tabel 2 Economische effecten alternatieve scenario’s t.o.v. basisscenario (in €) 

 
 totaal lagere invest verschuiving 

investering 
kostenverschuiving herinvestering autonome 

groei 

in € mln Gedesaggregeerde directe productie effecten 

Regio 285.38 235.42 -91.94 431.07 326.55 286.59 
Nl -28.52 -28.52 348.80 -28.52 14.88 9.42 
totaal 256.86 206.90 256.86 402.56 341.43 296.01 
  -19.45% 0.00% 56.72% 32.93% 15.24% 
 Gedesaggregeerde endogene productie-effecten t.b.v. intermediaire toeleveringen 
regio 73.45 60.47 3.88 96.15 84.16 74.43 
Nl 129.77 105.67 192.29 159.07 169.07 143.12 
totaal 203.22 166.14 196.16 255.22 253.22 217.55 
  -18.25% -3.47% 25.59% 24.60% 7.05% 
 Endogene effecten: Invoer uit ETR    
regio 0.44 0.43 0.11 0.48 0.55 0.45 
Nl 0.10 0.07 0.52 0.13 0.17 0.26 
totaal 0.54 0.49 0.62 0.61 0.72 0.71 
  -8.53% 15.42% 12.17% 32.75% 30.61% 
 Endogene effecten: Invoer uit buitenland    
regio 72.56 64.15 3.45 77.88 80.93 73.17 
Nl 21.65 17.48 87.62 24.66 36.23 26.02 
totaal 94.21 81.63 91.07 102.54 117.16 99.19 
  -13.35% -3.33% 8.84% 24.36% 5.28% 
 Endogene effecten: Looninkomen    
regio 84.44 64.55 -43.47 150.87 95.52 81.79 
nl 23.85 21.24 154.80 37.69 50.82 41.96 
totaal 109.24 85.79 111.33 188.56 146.34 123.75 
  -21.46% 1.91% 72.61% 33.96% 13.29% 
 Endogene effecten: Overig Inkomen    
regio 11.20 6.20 -36.85 57.19 17.22 11.55 
nl 9.14 5.70 59.02 15.63 19.56 25.98 
totaal 20.34 11.89 22.17 72.82 36.78 37.53 
  -41.53% 9.00% 258.01% 80.86% 84.51% 
 Endogene effecten: werkgelegenheid    
regio 3439 2789 -1499 8745 4050 3460 
Nl 985 726 5424 1495 1848 1780 
totaal 4424 3515 3925 10239 5898 5239 
  -20.54% -11.27% 131.46% 33.34% 18.44% 
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