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Overzicht 

 Inleiding 

o Begripsafbakening 

o Kwantitatieve methoden 
 

 Drie clusterdimensies (+ illustratie: preliminaire resultaten) 

o Linkages:  supplier-buyer relations 

o Geography:  from regional (VL) to local 

o Time:   dynamics/structural changes 
 

 

 Bestaande clusters vs. VRWI clusters 
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Inleiding: begripsafbakening (1/3) 

 

 Begrip “clusters” dekt beter lading dan “waardeketens” of “netwerken” 

o Waardeketen = bedrijven      supply chain (bedrijfskundig concept) 

o Netwerk = bedrijven     samenwerkingsverband  (bijv. kennisuitwisseling  synergie) 

o Niet per se ruimtelijke concentratie van bedrijven  samenwerking van bedrijven in elkaars 

nabijheid is geen “must”, maar een optie: kan zowel lokaal, nationaal, als internationaal zijn 

 Wat wordt bedoeld met “clusters”?  

o Clusters van economische activiteit 

• Concept “cluster” geeft beter uitdrukking aan het belang van ruimtelijke aspecten van de 

externe organisatie van bedrijven  geografische (subregionale of lokale) dimensie 

• Ruimtelijke concentraties van gerelateerde bedrijven (bedrijven in aanverwante sectoren),  

 die mogelijk maar niet per se samenwerken  

• Waardeketens en netwerken komen gemakkelijker tot stand in regionale of lokale clusters van 

economische activiteit 

o Dus, complementaire begrippen (geen identieke begrippen) 

  Enge definitie 

o Potentiële klant-leveranciers relaties tussen bedrijven  

o in gerelateerde sectoren ! 
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Inleiding: nulmeting (2/3) 

 

 Hoe kunnen we het bestaan van clusters van economische activiteit 

opsporen/meten?  

 

o Identificatie van clusters van sectoren, zowel regionaal als 

lokaal/subregionaal 

 

o Kwantitatieve benadering 

 

o Input-output analyse  economische relaties/interacties (transacties) 

tussen sectoren 

 

o VLIO 2003  117 × 117 matrix (> 60 × 60) 
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Inleiding (3/3) 

Focus op drie clusterdimensies  
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1. LINKAGES 
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Identificatie van economische relaties tussen sectoren (regionaal = VL) 



Standaardmethoden 

 Kwantitatieve methode 

 

 IO tabel Vlaanderen (117×117) 2003 

 

 Geen kant-en-klare wetenschappelijk methode! 

 

 Principal Components Factor Analyse (PCFA) 

 Deze methode kijkt naar gelijkenissen in de structuur van de intermediaire aankopen 

en/of verkopen voor het groeperen van sectoren in clusters 

 

 Minimal Flow Analysis (MFA) 

 Deze methode kijkt naar sectoren die het sterkst met elkaar verbonden zijn voor het 

groeperen van sectoren in clusters  meer intuïtief interpreteerbaar! 

  

 Korte illustratie 
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VLIO 2003: regionale output 
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VLIO 2003: technische coëfficiënten 



Principal Components Factor Analysis (PGFA) 

Leontief matrix 
 

 

 

 

Directe en indirecte economische relaties tussen sectoren 

Intra- en inter-industry relaties 
 

 

Feser and Bergman (2000) 
 

Masterproef UH: Identificatie van clusters in Vlaanderen (Nicolas Berden, 2012) 
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Metaalcluster 
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Mediacluster 
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Minimal Flow Analysis – MFA (1/3) 

Layers 

 

 

 

Directe en indirecte economische relaties tussen sectoren 

Inter-industry relaties 

 

 

Schnabl (1994) 

Titze et al. (2011) 
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Minimal Flow Analysis – MFA (2/3)  

 Quick-and-dirty… 
 

 IO table Flanders 2003 (117 × 117  112 × 112, zero flows) 
 

 Only three “layers” of direct and indirect relations: 

 A + A2 + A3,  where A = matrix of regional IO coefficients, 

 aij = regional input i per unit of output j  (technische coëfficiënten) 
 

 Focus of inter-industry relations (diagonal is set to zero) 
 

 Most important regional inter-industry relations: 

 arbitrary filter rate F = 0.01 
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Connectivity matrix H 
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Source: Titze et al. (2011) 



Minimal Flow Analysis – MFA (3/3) 

 Enkele resultaten 

 

 Maximum number of intermediate flows (excl. intra-industry flows) = 112 × 111 = 12,432 

o Number of strong uni-directional flows (hij = 2) = 1,416 = 11.4%   

o Number of strong bi-directional flows (hij = 3) = 228 = 1.8% 

 

 Total value of intermediate flows (incl. intra-industry flows) = 117,987 

 Total value of intermediate flows (excl. intra-industry flows) = 101,103 = 85.7% 

o Value of strong uni-directional flows = 47,410 = 46.9%   

o Value of strong bi-directional flows = 25,893 = 25.6% 

o Value of strong uni+bi-directional flows = 73,303 = 72.5% 
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Strong bi-directional inter-industry flows 
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Bedrijfstak 74F1 = Opsporings- en beveiligingsdiensten, industriële 

reiniging en diverse diensten à bedrijven 

74F1 = 3rd position in terms of regional intermediary deliveries 

          = 13th position in terms of regional intermediary  purchases 

          = 4.9% of total value of regional intermediary inter-industry transactions 
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Cluster rond bedrijfstak 74F1 = Opsporings- en beveiligingsdiensten, 

industriële reiniging en diverse diensten à bedrijven 
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PCFA vs. MFA?  MFA! 
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2. GEOGRAPHY 
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Identificatie van ruimtelijke (lokale of subregionale) clusterstructuren 



From regional (template) to local (potential) structure (1/2) 

Source: Titze et al. (2011) 
21 



From regional (template) to local (potential) structure (2/2) 
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Concentratie indexen 
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 Globale maatstaven van ruimtelijke spreiding of concentratie 

o Gini 

o Ellison-Glaeser 

o Maurel-Sédillot  

• Is er sprake van een “evenredige” ruimtelijke spreiding van het cluster (lage indexwaarde) 

 of juist van een ongelijke verdeling over de ruimte (hoge indexwaarde)? 

• Zeggen niets niet over ruimtelijke (bijv. supra-lokale) clustering: 

 hoewel het cluster soms maar in een paar locaties voorkomt, kunnen deze locaties dicht bij 

elkaar liggen. 

o Moran’s I  

• Aaneengesloten patroon van locaties waarin het cluster relatief sterk vertegenwoordigd is 

 

• Lokale maatstaven (“hot spots”) 

o Local Moran’s I 

o Getis-Ord’s Gi* 

 



Lokale specialisatie indexen 
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 Locatie quotiënt 

 

 

 

 

 Cluster index 

 Sternberg & Lintzenberger (2004) 



Typologie van lokale clusters 
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Wat is “lokaal” of “subregionaal”? 
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 Gemeente? 
 

 Gemeente + Aangrenzende gemeenten? (contiguity matrix) 
 

 Gemeente + Afstandsringen? (distance matrix) 
 

 Voorbeeld: centrumsteden 



Ruimtelijke structuur van clusters (1/2) 

 Data op gemeentelijk niveau (niet op niveau van arrondissementen, enz.) 
 

 Aantal bedrijven (vestigingen) of aantal banen (werkgelegenheid) 
 

 Ruimtelijke concentratie en specialisatie indexen 
 

 Drie types ruimtelijke clusterpatronen 
 

o Enkelvoudige patroon = mono-nucleair cluster 

 = clustering komt vooral in één locatie/subregio voor 

 = hoge score concentratie index + hoge LQ of CI in vooral één enkele locatie/subregio 
 

o Meervoudige patroon = polynucleair (nodaal) cluster  

 = clustering komt in meerdere locaties/subregio’s voor 

 = gemiddelde score concenratie index  + hoge LQ of CI voor meerdere locaties/subregio’s 
 

o Ruimtelijk gespreid patroon  

 = het ruimtelijk patroon is niet gebonden aan een specifieke locatie/subregio 

  + de LQ of CI is niet hoog in een specifieke locatie/subregio 
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Ruimtelijke structuur van clusters (2/2) 
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Ruimtelijke spillovers zijn 
potentieel belangrijk 



Hightechsystemen en –materialen (NL) 

Source: Raspe en van de Berge (2010) 29 



Stuttgart en omgeving (D): inzoomen 

Source: Titze et al. (2011) 
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Aantal inter-industry linkages neemt toe als aangrenzende locaties ook in 

aanmerking worden genomen 



Efficiënt mapping algoritme (quasi-GIS) (1/2) 
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 Gemeenten 
 

 Bedrijven (sector i)  Postcodes  Gemeenten 
 

 Geografische afstand (afstandsmatrix) tussen gemeenten 



Efficiënt mapping algoritme (quasi-GIS) (2/2) 
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 Mapping #1: firm-firm data (single-plant firms); e.g., AMADEUS 
 

 

 

 

 

 

 Mapping #2: firm-industry data (single-plant firms); e.g., AMADEUS – RSZ 
 



3. TIME 
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Structuurveranderingen (dynamiek) 



Structuurveranderingen 

 Dynamisch analyse, op basis van VLIO tables 2003, 2005, 2007,…  

o Existing (persisting/enduring) 

o Emerging 

o Declining 

  BAROMETER  
 

 Hoe verandert de verwevenheid van (speerpunt) sectoren met overige sectoren van 

regionale economie?  

o Structural changes 

• Bi-proportional method 

• Structural decomposition method 

 

 Masterproef UH: Analyse van de verwevenheid van industrie en diensten in de Belgische 

economie  (Anne Poesen, 2012) 
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Wijzigende relatie tussen diensten en industrie 
(structurele veranderingen Belgische IO tabellen, 1995 en 2005, 7×7) 

Endogenisering 

Impuls andere  

sectoren 
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Wijzigende relatie tussen diensten en industrie 
(structurele veranderingen Belgische IO tabellen, 1995 en 2005, 32×32) 

Endogenisering 

Impuls andere  

sectoren 
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BESTAANDE CLUSTERS vs. VRWI CLUSTERS 
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Zes clusters en hun speerpunten 
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Nauwkeurige afbakening 

 Keuze van (zes) clusters = leuke oefening, maar… 
 

 Scherpe afbakening van gekozen clusters = eerst volgende taakstelling! 
o Over welke (deel)sectoren hebben we het eigenlijk precies? (primaire + secundaire activiteiten) 

o Eenduidige definiëring op een zo gedetailleerd mogelijk niveau (NACE codes) noodzakelijk 

o In welke mate is er sprake van overlap tussen gekozen clusters? 

Minstens even belangrijke oefening met oog op ontwikkeling van bruikbaar meetinstrument 
 

 Indicatoren clustersectoren = kengetallen (economisch belang) 
o Aantal bedrijfsvestigingen + werkgelegenheid + O&O investeringen + internationale positie (export) 

o Andere: 

o Belangrijke spelers (bedrijven, kennisinstellingen, enz.) binnen clusters?  

o Waardeketens (supply chains) binnen clusters?  

o Netwerken (kennisproductie, kennisuitwisseling, enz.) binnen clusters?  
 

 Verwevenheid sectoren 
 

 Ruimtelijke structuur/spreiding 
 

 Verschuivingen in (ruimtelijke) structuur/spreiding 
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Sectoren 

Source: Kaashoek et al. (2010), Toelichting & methodologische disclaimers bij de clusterkaarten, Dialogic. 

Topsectoren beleid in NL 
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BESLUIT 

 Clusteranalyse (nulmeting) 

o Wordt vaak gehinderd door (data) beperkingen 

o Impliceert onvermijdelijke aannames 

o en keuzes (al dan niet subjectief/geïnformeerd) inzake schaal en afbakening,  

 zowel sectoraal als geografisch 

 

 Opletten: vermijden dat clusters van economische activiteit niet alleen bestaan voor hen 
die ze willen zien… 

 

 De actoren in een cluster zijn onafhankelijke organisaties, die zelf bepalen in hoeverre ze 
zich identificeren met het cluster en waar de sectorale en geografische grenzen van het cluster 
liggen 

 

 Ontwikkeling geïntegreerd meetinstrument 

o Uitdagingen zijn aanzienlijk 

o Immens werk  middelen 

o Samenwerking wenselijk 
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DANKUWEL 
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