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6.1 De internationale oriëntatie van de Nederlandse economie

Globalisering is de laatste decennia een bekend en veelbesproken begrip geworden. 
Het is een proces dat zowel economische, technologische als sociale dimensies 
omvat. Op economisch vlak uit globalisering (ook wel mondialisering of internati-
onalisering) zich met name in de steeds verder toenemende rol van internationale 
handel en internationale investeringen in nationale economieën. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat een steeds groter deel van de producten en diensten die door 
Nederlandse producenten en consumenten worden gekocht, vanuit het buitenland 
worden geïmporteerd, of door buitenlandse ondernemingen worden geprodu-
ceerd. Evenzo zijn ook van oorsprong Nederlandse ondernemingen steeds vaker 
in het buitenland actief, en is ook de Nederlandse export al jaren sterk stijgende.

Globalisering roept veel maatschappelijke vragen op. Het gaat hierbij dan zowel 
om de mate en aard van het proces, als om de gevolgen ervan voor bijvoorbeeld 
werkgelegenheid of economische groei. Dit artikel gaat in op de economische 
aspecten van globalisering en bouwt voort op de resultaten van de Internatio-
naliseringsMonitor 2008, die recentelijk door het CBS is ontwikkeld.1) Hierbij wordt 
een expliciet micro-economische invalshoek genomen: een focus op de onder-
nemingen achter de internationale handel en investeringen. Internationalisering is 
immers geen autonoom proces maar het resultaat van beslissingen van individuele 
ondernemingen om in het buitenland te investeren, of om goederen en diensten 
van elders in te kopen of op buitenlandse markten te verkopen. Zo is bijvoorbeeld 
het Nederlandse bedrijf Hoogovens opgegaan in het Engels-Nederlandse Corus en 
nu in handen van het Indiase TATA. Ook de recente overname van ABN AMRO 
door een buitenlands consortium is een in het oog springend voorbeeld van globali-
sering. Tegelijkertijd zijn Nederlandse bedrijven als Philips, Shell, Unilever en 
DSM zelf ook wereldwijd actief.

Slechts een klein aantal ondernemingen blijkt verantwoordelijk voor het leeuwen-
deel van alle internationale geld- en goederenstromen: zo berekende de internatio-
naal econoom Alan Rugman dat de 500 grootste ondernemingen ter wereld goed 
zijn voor 80 procent van de wereldwijde directe buitenlandse investeringen. Het 
bestuderen van de internationale (en nationale) activiteiten van zulke grote onder-
nemingen, en het in kaart brengen van de verschillen tussen ondernemingen, kan 
daarom een bijdrage leveren aan inzicht in wat internationalisering is en hoe het 
vorm krijgt binnen de Nederlandse context.

In het vervolg wordt eerst een kort overzicht gegeven van de internationalisering 
van de Nederlandse economie, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de 
toegenomen handel als de veranderende directe buitenlandse investeringen.

1) De cijfers kunnen afwijken van die uit de Nationale rekeningen 2007.
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Vervolgens staat de rol van ondernemingen in de internationale handel centraal, 
met bijzondere aandacht voor de bedrijfsinterne handel. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen wel en niet internationaal opererende ondernemingen, alsmede 
tussen ondernemingen die wel of niet buitenlands eigendom zijn. Ten slotte wordt 
ingegaan op de verschillen in productiviteit tussen de diverse typen onderne-
mingen.

Globalisering in Nederland: een overzicht van internationale handel en 
investeringen

De Nederlandse economie behoort al jaren tot de meest internationaal georiën-
teerde ter wereld. Zo blijkt uit de door het CBS gepubliceerde Kerncijfers Interna-
tionalisering dat Nederland in 2006 verantwoordelijk was voor 3 procent van de 
wereldwijde invoer en 4 procent van de wereldwijde uitvoer. Deze percentages 
verschillen nauwelijks van die van Frankrijk, Groot-Brittannië en Japan, terwijl 
deze landen toch veel groter zijn. De afgelopen jaren bleef de Nederlandse handel 
gestaag doorgroeien. Was in 1988 de waarde van zowel de invoer als de uitvoer 
nog gelijk aan ruim 40 procent van het Nederlandse bbp, in 2006 was deze gegroeid 
naar respectievelijk 74 en 81 procent.

Duitsland en België zijn al jaren de belangrijkste handelspartners van Nederland. 
Ook de rest van Europa speelt een belangrijke rol in de Nederlandse handel. Ruim 
60 procent van de Nederlandse invoer is afkomstig uit Europa en ruim 80 procent 
van de Nederlandse uitvoer heeft een Europees land als bestemming. Een belangrijk
deel van deze handel bestaat uit wederuitvoer. In 2006 bestond ruim 40 procent 
van de Nederlandse uitvoer uit wederuitvoer en dit aandeel groeit al jaren. 
Nederlandse exportproducten worden gemaakt met behulp van zowel Neder-
landse als buitenlandse grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en diensten. In de 
afgelopen jaren werden dergelijke intermediaire goederen en diensten iets vaker 
geïmporteerd, maar deze toename was over het algemeen gering. Ten slotte valt in 
de afgelopen jaren vooral de sterke opkomst van China in de Nederlandse invoer-
cijfers op.

Eenzelfde beeld laat de stand van de directe Nederlandse investeringen in het 
buitenland zien. Ruim 85 procent van de directe buitenlandse investeringen (DBI) 
van Nederlandse ondernemingen ging in 2006 naar Europese landen en de 
Verenigde Staten. Dit aandeel is in de periode 2003–2006 stabiel gebleven. Het 
Aziatische aandeel in de Nederlandse buitenlandse investeringen is klein en 
evenmin veranderd in de jaren 2003–2006. De recente opkomst van China (zie 
paragraaf 6.2) zien we hierin dus nog niet terug. Het Verenigd Koninkrijk ontving 
in 2006 het grootste deel van de Nederlandse DBI, namelijk 16 procent, gevolgd 
door de Verenigde Staten met 13 procent. Duitsland is met 9 procent een goede 
derde. De totale omvang van de Nederlandse DBI is ten opzichte van 2003 met 
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bijna 25 procent gegroeid tot ruim 519 miljard euro in 2006. Dit bedrag is ongeveer 
gelijk aan de waarde van het Nederlandse bbp. Nederland is hiermee wereldwijd 
het land met de op vier na omvangrijkste directe buitenlandse investeringen, zo 
blijkt uit het jaarlijkse World Investment Report van UNCTAD.

De directe buitenlandse investeringen naar Nederland fluctueerden de afgelopen 
jaren enigszins. In 2005 groeide de omvang van de ontvangen buitenlandse 
investeringen, maar in 2004 en 2006 kromp deze. Ten opzichte van 2005 waren de 
in 2006 ontvangen investeringen uit Europa lager en die uit Azië en het continent 
Amerika iets hoger. Met name vanuit Japan en uit Bermuda (een land met een mild 
belastingregime waarvandaan weer veel in andere landen wordt geïnvesteerd) 
werd er meer geïnvesteerd. Van de Europese landen kwamen er meer investe-
ringen uit België, Luxemburg en Ierland. De investeringen uit de Verenigde Staten 
zijn de afgelopen jaren afgenomen, zowel absoluut als relatief.

Het is goed om te realiseren dat handel en investeringen geen los van elkaar staande 
indicatoren van globalisering zijn. Zo kunnen internationale investeringen gepaard 
gaan met extra in- en uitvoer naar de in het buitenland opgezette onderneming 
(bijvoorbeeld in het geval van off-shoring), maar investeringen en handel kunnen 
ook substituten zijn voor elkaar, omdat het twee manieren zijn om een buiten-
landse markt te bedienen. De relatie tussen DBI vanuit Nederland en handel met 
een partnerland is niet altijd hetzelfde. Zo blijkt uit een CBS-studie dat de relatie 
tussen buitenlandse investeringen en export complementair van aard is als het 
land dat de investeringen uit Nederland ontvangt relatief klein en onderontwikkeld 
is. De investeringen in deze landen worden vaak begeleid door extra importen 
en exporten, bijvoorbeeld om de productie-faciliteiten in het buitenland van half-
fabricaten te voorzien en de eindproducten vervolgens weer op een andere locatie 
af te zetten. Rijke, goed ontwikkelde partnerlanden die relatief dicht bij Nederland 
liggen, ontvangen relatief veel investeringen van Nederlandse ondernemingen, 
maar deze investeringen gaan ten koste van de handel met deze landen. Doordat 
er bijvoorbeeld plaatselijke ondernemingen gecreëerd worden die op locatie en 
dichter bij de afzetmarkt kunnen produceren en zodoende beter aan de wensen 
van de consument kunnen voldoen, is export niet langer noodzakelijk.

Buitenlandse ondernemingen in Nederland goed voor een kwart van de omzet

De macrotrends die wijzen op een toename van de internationale oriëntatie van de 
Nederlandse economie, zijn ook op microniveau goed waarneembaar. Het totale 
aantal buitenlandse ondernemingen in de Nederlandse economie is beperkt: 
slechts iets meer dan 1 procent van alle Nederlandse bedrijven is in buitenlandse 
handen. Maar deze ondernemingen zijn wel veel groter dan het gemiddelde 
Nederlandse bedrijf. Zo zijn buitenlandse ondernemingen in 2005 verantwoordelijk 
voor 15 procent van de Nederlandse werkgelegenheid, 27 procent van de in 
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Nederland behaalde omzet en 21 procent van de in Nederland geproduceerde 
toegevoegde waarde (zie tabel 6.1). Uit het feit dat hun aandeel in de omzet groter 
is dan dat in de toegevoegde waarde, blijkt dat buitenlandse bedrijven relatief 
meer importeren. Verder gaat het gezien de verhouding werkgelegenheid en 
toegevoegde waarde om hoogproductieve bedrijven.

6.1  Aandeel buitenlandse ondernemingen in de Nederlandse economie

2001 2005*

% van totaal

Aantal bedrijven 0,7 1,2
Aantal werknemers 11,9 14,6
Omzet 23,7 26,7
Toegevoegde waarde 17,5 20,5
Investeringen in vaste activa 16,9 17,8

Bron: CBS, InternationaliseringsMonitor 2008.

Ook bij R&D en innovatie spelen buitenlandse ondernemingen in Nederland een 
belangrijke rol. Ongeveer 30 procent van de uitgaven aan onderzoek en ontwikke-
ling in Nederland komt voor rekening van buitenlandse ondernemingen. Het 
percentage ‘buitenlanders’ onder ondernemingen met veel R&D-personeel is dan 
ook groter dan gemiddeld. Dit neemt overigens niet weg dat de totale groep klein 
is. Het percentage bedrijven dat intellectuele eigendomsrechten aanvraagt is 
eveneens hoger onder buitenlandse bedrijven dan onder Nederlandse, vooral wat 
betreft octrooien en gedeponeerde handelsmerken. Ten slotte is ook het percentage 
bedrijven dat (nationale) overheidssteun ontvangt voor innovatie hoger onder 
buitenlandse bedrijven dan onder Nederlandse.

Bedrijfsinterne handel steeds belangrijker

Internationale investeringen en internationale handel zijn met elkaar verbonden: 
dochters van internationale ondernemingen, in Nederlands of buitenlands eigen-
dom, wisselen goederen en diensten uit met andere dochterondernemingen van 
dezelfde onderneming in andere landen. Een dergelijke internationale uitwisseling 
van goederen en diensten binnen een onderneming wordt bedrijfsinterne handel 
genoemd.

Uit een analyse van de grootste in Nederland opererende niet-financiële onder-
nemingen blijkt dat tussen 1998 en 2005 zowel de bedrijfsinterne invoer als de 
bedrijfsinterne uitvoer is toegenomen, met respectievelijk 42 en 63 procent. Hoewel 
een rechtstreekse vergelijking van de gegevens over bedrijfsinterne handel met de 
totale buitenlandse handel niet helemaal correct gemaakt kan worden, kan 
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ongeveer 40 procent van de buitenlandse handel van Nederland als bedrijfsintern 
worden geclassificeerd. Dit is in overeenstemming met de schatting van UNCTAD 
dat ongeveer een derde van de wereldhandel bedrijfsintern is, en met de verwach-
ting dat Nederland als distributieland waarschijnlijk boven het wereldwijde 
gemiddelde zal scoren. Voor Nederland geldt dat zowel het aandeel van de bedrijfs-
interne uitvoer in de export als het aandeel van de bedrijfsinterne invoer in de 
import, door de jaren heen redelijk constant is gebleven.

De mate van bedrijfsinterne invoer en uitvoer verschilt van bedrijfstak tot bedrijfs-
tak (zie tabel 6.2). Verder is het aandeel bedrijfsinterne invoer in de totale invoer 
over het algemeen groter dan het aandeel bedrijfsinterne uitvoer in de uitvoer. 
Zowel de bedrijfsinterne invoer als de bedrijfsinterne uitvoer neemt toe2): grote, 
niet-financiële ondernemingen doen een groeiend aandeel van hun inkopen bij 
zuster- en groepsmaatschappijen, en verkopen ook een groeiend deel van hun 
omzet aan zuster- en groepsmaatschappijen. De stijging in zowel het aandeel 
bedrijfsinterne invoer als bedrijfsinterne uitvoer was in de jaren 1998–2005 het 
hoogst in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie. Het gaat hierbij met 
name om telecommunicatie. In de zakelijke dienstverlening liepen de aandelen 
bedrijfsinterne in- en uitvoer terug. In de landbouw en nijverheid als geheel nam 
de bedrijfsinterne handel licht toe. De bedrijfsklassen die binnen deze bedrijfs-
takken vallen laten een wisselend beeld zien. Opvallend is de sterke toename van 
de bedrijfsinterne handel in de voedingsmiddelenindustrie.

6.2  Aandeel bedrijfsinterne in- en uitvoer op de totale in- en uitvoer van grote, niet-financiële ondernemingen

Invoer  Uitvoer

1998 2005 gemiddelde 1998 2005 gemiddelde
‘98–’05  ‘98–’05

%

Landbouw en nijverheid 49 54 51 45 49 48
w.o.

voedingsmiddelen en dranken 48 56 52 37 55 47
chemische industrie 64 64 61 51 49 52
producten van metaal 41 44 42 47 45 43
machines en apparaten 36 43 46 36 45 40

Handel, reparatie en horeca 65 64 65 54 53 54
Vervoer, opslag en communicatie 45 55 54 32 49 39
Zakelijke dienstverlening 64 60 61 58 51 56

Totaal 55 55 56 48 50 50

Bron: CBS, InternationaliseringsMonitor 2008.

2) De bedrijfsinterne invoer nam tussen 1999 en 2004 elk jaar toe, maar door een terugval in de zakelijke 
dienstverlening was het niveau in 2005 weer gelijk aan dat van 2008.
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Een beperkt aantal bedrijfstakken is verantwoordelijk voor het grootste deel van 
de Nederlandse bedrijfsinterne handel (zie figuur 6.3). In zowel de importen als de 
exporten heeft de groothandel het grootste aandeel. Daarnaast is ook de handel in 
auto’s van belang. Hierbij moet worden aangetekend dat (groot)handel de typering 
is van de in Nederland uitgevoerde activiteit van de onderneming: het kan dus 
gaan om een bedrijf dat in Japan auto’s produceert en waarvan de Nederlandse tak 
deze doorverkoopt aan Europese dealers. Dat de groothandelsactiviteit het hoogste 
aandeel in de bedrijfsinterne handel heeft, is opvallend, omdat bedrijfsinterne 
handel meestal als maatstaf van internationale verticale specialisatie en integratie 
wordt beschouwd. Bij internationale verticale specialisatie produceren bedrijven 
componenten op internationaal verspreide locaties en verhandelen deze tussen de 
locaties. Bedrijfsinterne handel door groothandelsbedrijven is vooral horizontaal 
van aard: hierbij worden goederen doorverkocht.

6.3  Belangrijkste bedrijfstakken in de totale Nederlandse bedrijfsinterne handel, 2005

Bron: CBS, InternationaliseringsMonitor 2008.
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Ondernemingen in buitenlands eigendom handelen relatief meer bedrijfsintern 
dan ondernemingen in Nederlands eigendom. Bij de buitenlandse ondernemingen 
zonder buitenlandse dochters (‘nationaal opererend’) is de bedrijfsinterne handel 
het hoogst. Deze ondernemingen handelen dus ofwel met hun moederonder-
neming, ofwel met ‘zusters’ in het buitenland. Tussen 2000 en 2005 is het aandeel 
van bedrijfsinterne invoer vooral bij de Nederlandse ondernemingen gestegen. In 
dezelfde periode is de bedrijfsinterne uitvoer alleen bij ondernemingen met 
buitenlandse dochters (‘internationaal opererend’) in buitenlands eigendom 
substantieel toegenomen.



168 Centraal Bureau voor de Statistiek

6.4  Aandeel bedrijfsinterne handel naar eigendomsstructuur

Bedrijfsinterne invoer Bedrijfsinterne uitvoer

2000 2005 2000 2005

%

Internationaal opererend, Nederlands eigendom 33 45 38 39
Internationaal opererend, buitenlands eigendom 56 60 51 55
Nationaal opererend, buitenlands eigendom 70 69 58 58

Bron: CBS, InternationaliseringsMonitor 2008.

Als de buitenlandse ondernemingen in Nederland nader worden bekeken voor 
wat betreft de invloed van het land van herkomst op de mate van bedrijfsinterne 
handel (zie tabel 6.5), dan blijkt dat met name bij Japanse ondernemingen een groot 
verschil bestaat in het aandeel van bedrijfsinterne importen en bedrijfsinterne 
exporten. Volgens het Netherlands Foreign Investment Agency gebruiken Japanse 
ondernemingen Nederland vaak als regionaal hoofdkwartier of distributiecentrum 
voor hun Europese activiteiten. Het lijkt erop dat importen, grotendeels van gere-
lateerde bedrijfsonderdelen, binnenkomen via Nederland en vervolgens zowel aan 
dochterondernemingen als aan andere ondernemingen (in de rest van Europa) 
worden doorverkocht. In mindere mate geldt dit ook voor ondernemingen uit het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dergelijke grote verschillen tussen 
bedrijfsinterne exporten en importen zijn veel minder aanwezig bij Duitse of Franse 
ondernemingen.

6.5 Aandeel bedrijfsinterne handel van buitenlandse ondernemingen in Nederland, naar land van de 
moederonderneming 1)

2000 2005

Bedrijfsinterne invoer Bedrijfsinterne uitvoer Bedrijfsinterne invoer Bedrijfsinterne uitvoer

%

Duitsland 57 54 63 60
Frankrijk 68 61 58 59
Japan 87 59 83 53
Verenigd Koninkrijk 56 49 73 58
Verenigde Staten 59 54 68 60

Bron: CBS, InternationaliseringsMonitor 2008.

1) De moederonderneming is de onderneming met ultieme zeggenschap.
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Buitenlandse ondernemingen zijn productiever

Buitenlandse ondernemingen in Nederland zijn gemiddeld productiever dan 
Nederlandse. Gemiddeld over de jaren 2002–2005 zijn de verschillen zijn vooral 
groot in de bedrijfstak landbouw en nijverheid, en bij handel, reparatie en horeca. 
In de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie waren buitenlandse onder-
nemingen in Nederland in 2000 minder productief dan Nederlandse, maar lagen 
de verhoudingen in 2005 andersom. In 2005 stijgt de productiviteit van buiten-
landse ondernemingen in de zakelijke dienstverlening boven die van Nederlandse 
uit. Tot de zakelijke dienstverlening behoren onder meer financiële dienstverleners 
en accountants- en consultancybedrijven.

6.6  Arbeidsproductiviteit 1) naar eigendom

2000 2005

Nederlands Buitenlands Nederlands Buitenlands

1 000 euro per arbeidsjaar

Totaal 73,1 89,5 85,6 111,6

Landbouw en nijverheid 73,5 91,1 90,8 110,3
Handel, reparatie en horeca 69,2 94,1 77,4 109,5
Vervoer, opslag en communicatie 77,6 73,0 92,5 101,6
Zakelijke dienstverlening 82,0 86,5 84,6 128,0

Geen buitenlandse dochters 73,8 87,4 87,1 105,6
Wel buitenlandse dochters 73,3 93,9 80,5 115,8

Bron: CBS, InternationaliseringsMonitor 2008.

1) Uitgedrukt in toegevoegde waarde per arbeidsjaar van werknemers.

Niet alleen buitenlands eigendom maar ook het hebben van buitenlandse dochters 
is een indicatie voor de internationale oriëntatie van een onderneming. Zowel 
onder ondernemingen met als zonder buitenlandse dochters is de arbeidsproduc-
tiviteit het hoogst bij de buitenlandse ondernemingen. Bovendien blijkt dat 
buitenlandse ondernemingen met buitenlandse dochters productiever zijn dan 
buitenlandse ondernemingen zonder buitenlandse dochters. Bij de Nederlandse 
ondernemingen is dit niet het geval.

In het algemeen hebben buitenlandse ondernemingen in Nederland een ander 
profiel dan de Nederlandse: veel van de kenmerken waarin buitenlandse onder-
nemingen in Nederland verschillen van Nederlandse zijn positief gerelateerd aan 
arbeidsproductiviteit. Zo zijn buitenlandse ondernemingen gemiddeld genomen 
groter en internationaler georiënteerd, zowel wat betreft exporten als het hebben 
van buitenlandse dochters. Er zijn dus duidelijke redenen aan te wijzen waarom 
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buitenlandse ondernemingen productiever zijn dan Nederlandse. Uit CBS-onder-
zoek blijkt echter dat ook wanneer gecorrigeerd wordt voor factoren zoals 
omvang, bedrijfstak, R&D-uitgaven en exporten, buitenlandse ondernemingen 
productiever zijn dan Nederlandse.

Tot slot

Globalisering betekent voor Nederland niet alleen dat vanuit Nederlandse onder-
nemingen meer in het buitenland wordt geïnvesteerd en naar het buitenland wordt 
geëxporteerd, maar ook dat buitenlandse ondernemingen steeds vaker in Neder-
land actief zijn via investeringen en handel. Buitenlandse ondernemingen spelen 
een steeds grotere rol in de Nederlandse economie en samenleving. Via over-
names, nieuwe investeringen en autonome groei is het aandeel van buitenlandse 
ondernemingen in de in Nederland geproduceerde toegevoegde waarde toegenomen 
van 18 procent in 2001 tot 21 procent in 2005. Hiermee weerspiegelt de Neder-
landse economie een internationale trend waarin directe buitenlandse investe-
ringen steeds belangrijker worden voor nationale economieën. Ook de Nederlandse 
internationale handel is de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor heeft Nederland 
ondanks de opkomst van China en andere landen nauwelijks marktaandeel in de 
internationale exportmarkt verloren. Uit paragraaf 6.2 blijkt dat de Nederlandse 
handelspositie zelfs positief wordt beïnvloed door de opkomst van China.

Bij buitenlandse ondernemingen wordt een groter deel van de omzet geëxporteerd, 
en ook een groter deel van de invoer geïmporteerd dan bij Nederlandse onder-
nemingen. Zowel bij ondernemingen in Nederlands als in buitenlands eigendom is 
een groeiend deel van deze internationale in- en verkopen bedrijfsintern. Het 
aandeel internationale handel dat plaatsvindt tussen ondernemingen van 
dezelfde groepsmaatschappij is sinds 1998 toegenomen. Ongeveer 40 procent van 
de Nederlandse invoer en uitvoer in 2005 kan als bedrijfsinterne handel worden 
geclassificeerd.

Het belang van bedrijfsinterne handel wijst niet alleen op verticale specialisatie, 
maar in het geval van Nederland vooral ook op horizontale handel. In Nederland 
nemen de groothandel en de handel in auto’s een belangrijk deel van de totale 
bedrijfsinterne handel voor hun rekening. De functie van Nederland als doorvoer-
haven, toegangspoort tot Europa en vestigingsplaats voor regionale hoofd-
kwartieren van ondernemingen buiten de Europese Unie, wordt hiermee 
onderstreept.

Een centrale vraag in het debat over globalisering is in hoeverre Nederland er baat 
bij heeft. Gecorrigeerd voor diverse andere determinanten van arbeidsproductiviteit 
zoals grootte, bedrijfstak en R&D-uitgaven, blijken buitenlandse ondernemingen in 
Nederland productiever te zijn dan Nederlandse ondernemingen. De buitenlandse 
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ondernemingen voegen per jaar ruim 14 duizend euro meer waarde toe per werk-
nemer dan de Nederlandse. Dit toont aan dat buitenlandse ondernemingen in 
Nederland een positieve bijdrage leveren aan de gemiddelde arbeidsproductiviteit 
in Nederland, en daarmee uiteindelijk aan de economische groei.
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