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ENGLISH SUMMARY  

NEDERLANDSE SAMENVATTING  
Het uitbreiden van wereldwijde productie netwerken: De opkomst, ontwikkeling en 
de invloed van de offshore service sector in de Filippijnen  
De huidige mondialisering wordt gekenmerkt door een uitbreiding van wereldwijde 
productienetwerken in de dienstensector. Ontwikkelingen in de informatie- en communicatie-
technologie hebben een verplaatsing van diensten naar het buitenland mogelijk gemaakt. Dit heeft 
vergaande gevolgen voor de locatie waar diensten in de wereld geproduceerd worden en op het 
gebied van werkgelegenheidskansen in de dienstensector. Wetenschappers gaan er tot nog toe van 
uit dat de internationale arbeidsverdeling in de dienstensector belangrijke mogelijkheden biedt voor 
ontwikkelingslanden om economische ontwikkeling te creëren op basis van het exporteren van 
diensten, maar empirisch gefundeerde studies vanuit het perspectief van de ontwikkelingslanden 
zijn nog steeds schaars.  
India is een bekend voorbeeld van een land dat groei in de offshore dienstensector gerealiseerd 
heeft. Dit onderzoek richt zich op de Filippijnen dat nog weinig onderzocht is op het gebied van 
offshore dienstensector terwijl het een land is met bijna een miljoen werknemers in de business 
process outsourcing (BPO) sector. Dit onderzoek concentreert zich op de integratie van de Filippijnen 
in wereldwijde productie netwerken van de dienstensector. Dit onderzoek richt zich op de vraag: 
waarom en hoe de offshore dienstensector in de Filippijnen is ontstaan, hoe het zich verder 
ontwikkeld heeft, en hoe dit economische ontwikkelingen in de Filippijnen heeft beïnvloed.  
Bij het aanpakken van deze vragen is het wereldwijde productie netwerk (WPN) als raamwerk 
gebruikt voor het theoretisch kader. Dit kader werd met name ontwikkeld door de economische 
geografen gevestigd in Manchester, als een vooruitgang van de wereldwijde waardeketen (global 
value chains) om complexe processen van de hedendaagse globalisering en hun regionale 
uitkomsten op economische ontwikkeling te kunnen begrijpen. De heuristische WPN kader richt zich 
op inter- en intra-bedrijven relaties in de Global Noorden en het Zuiden en het houdt rekening met 
de rol van actoren buiten het directe productieproces. Met dit proefschrift wordt getracht beter grip 
te krijgen op de hedendaagse processen van economische globalisering en het breidt economische 
geografisch onderzoek naar de WPN uit in de dienstensector.  
Ik betoog dat de wereldwijde productienetwerk kader een waardevolle lens biedt om tegelijkertijd 
hedendaagse mondiale productieprocessen en regionale ontwikkeling in plaatsen te analyseren. 
Echter, dit kader moet worden uitgebreid met inzichten uit andere literaturen om concepten te 
operationaliseren en meer van toepassing te maken voor het onderzoek naar fenomenen uit het 9 
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dagelijkse leven. In deze studie wordt het WPN kader uitgebreid waarbij, in tegenstelling tot zijn 
eerdere focus op industriële productieprocessen, nu de aandacht uitgaat naar diensten. De drie 
belangrijkste analytische categorieën van de WPN; macht, inbedding, en waarde, worden 
bestudeerd en uitgebreid door middel van een combinatie met inzichten en concepten uit andere 
literaturen.  
De empirische bevindingen van deze studie dragen bij aan de discussies over economische 
ontwikkeling door middel van diensten-export en kunnen van belang zijn voor economische 
geografen, ontwikkelingsstudies en experts op het gebied van urban studies, omdat de 
geanalyseerde processen duidelijk ingebed zijn in stedelijke gebieden. Behalve in academische 
debatten, zijn de bevindingen relevant voor beleidsmakers in de Filippijnen en andere 
ontwikkelingslanden die trachten investeringen aan te trekken en een offshore dienstensector op te 
bouwen.  
De bevindingen zijn voornamelijk gebaseerd op een kwalitatieve case studie van de offshore-
dienstensector in de Filippijnen. Uitgebreid veldwerk werd uitgevoerd in Metro Manila en 
verschillende kleinere steden in de Filippijnen tussen 2011 en 2013. Data werd verzameld door 
middel van 106 open en semigestructureerd interviews, een enquête onder BPO-bedrijven, analyse 
van secundaire bronnen, en persoonlijke observaties. Daarnaast werden een aantal maanden 
veldwerk in India uitgevoerd, dat 21 interviews in Mumbai en Pune opgeleverd heeft. Dit werd 
gedaan om een referentie case voort te brengen en de werking van de sector in een ander land te 
kunnen begrijpen. Dit biedt de mogelijkheid om de bevindingen van de Filipijnse case studie in een 
breder perspectief te plaatsen.  
De dissertatie is gebaseerd op artikelen en is gestructureerd rond zes afzonderlijke empirische 
hoofdstukken, die elk een sleutelbegrip van het GPN raamwerk uitwerkt in combinatie met andere 
literatuur. Hoofdstuk 2 en 3 hebben betrekking op de opkomst van de offshore-dienstensector en 
analyseren de processen van strategische koppeling van regio's met WPN. Hoofdstuk 4 brengt de 
positie van offshore dienstverlenende bedrijven en vestigingen in de Filippijnen in het netwerk in 
kaart en analyseert de machtsrelaties tussen bedrijven in het netwerk. Hoofdstuk 5 en 6 bespreken 
de ontwikkeling van de sector. Worden bedrijven door de tijd heen steeds meer territoriaal ingebed 
of blijven ze footloose? En klimmen bedrijven omhoog in de waardeketen tot diensten met hogere 
toegevoegde waardeof blijven ze beperkt tot het leveren van lagere diensten? Hoofdstuk 7, tot slot, 
richt de aandacht op de stedelijke veranderingen als gevolg van de opkomst van de offshore-
dienstensector. Het gaat vragen na over wie er lokaal van de uitbreiding van WPN profiteert en wat 
dit betekent voor regionale ontwikkelingsdoeleinden. De bevindingen van deze hoofdstukken 
kunnen als volgt samengevat worden: 10 ENGLISH SUMMARY  

 



De opkomst: Directe buitenlandse investeringen en strategische koppeling  
Hoofdstuk 2: Waarom zijn India en de Filippijnen geïntegreerd geraakt in wereldwijde productie 
netwerken van dienstverlening en wat zijn de cruciale verschillen en overeenkomsten?  
India is een voorloper van de offshore dienstverlening en is geïntegreerd in WPN in de diensten sinds 
de jaren 1980. De ervaring van de Filipijnen op het gebied van deze sector is recenter. Het concept 
van 'strategische koppeling' verwijst naar de koppeling van de plaats-specifieke voordelen van een 
regio met de behoeften van de bedrijven in de WPN. Een aantal belangrijke verschillen in deze plaats 
specifieke voordelen in India en de Filippijnen hebben ervoor gezorgd dat de twee landen zich op 
verschillende trajecten richten. Een belangrijk verschil tussen de twee landen zijn de 
onderwijssystemen en vaardigheden van de beroepsbevolking. Deze verklaren de verschillen in de 
beschikbaarheid van een geschoolde beroepsbevolking, waar de offshore dienstensector voor een 
groot deel van afhankelijk is. In India heeft technisch onderwijs prioriteit gekregen en bedrijven zijn 
daardoor in staat om een mix van informatie technologie, kennisintensieve diensten, en 
gestandaardiseerde business process outsourcing services te leveren. In de Filipijnen, is het 
comparatieve voordeel van het land voornamelijk gebouwd op Engelstalige vaardigheden met 
'neutrale' accenten. Zo is het overheersende aandeel van de diensten op taal gebaseerde customer 
service activiteiten. Ten tweede zijn binnenlandse ondernemers in de Filippijnen grotendeels afwezig 
geweest, of zijn gedelegeerd aan de laagste rangen van de dienstverlening. De BPO sector in de 
Filippijnen is grotendeels gebaseerd op diensten-export via dochterondernemingen van 
buitenlandse bedrijven, in tegenstelling tot India waar grote Indiase bedrijven een drijvende kracht 
van de sector zijn geweest. Ten derde, in tegenstelling met de Filippijnen, hebben veel Indiase 
ondernemers geprofiteerd van diaspora netwerken en spelen teruggekeerde migranten een 
belangrijke rol als schakel tussen de markt van klanten en in India gevestigde offshore-
dienstverlenende bedrijven.  
Hoofdstuk 3: Welke rol hebben de lokale institutionele actoren gespeeld in de strategische koppeling 
van regionale steden in de Filippijnen met investeerders van de offshore-dienstensector?  
Toen buitenlandse investeerders nieuwe grenzen verkend hebben zijn ze uitgebreid naar regionale 
steden om deze op te nemen in hun WPN. Hoofdstuk drie analyseerde de rol van lokale 
institutionele actoren in de strategische koppeling van regionale steden in de Filippijnen met 
investeerders van de offshore-dienstensector door middel van een contrasterende case studie van 
de steden van Baguio en Bacolod. In aanvulling op regionale de plaats-specifieke voordelen, 
beïnvloedt het agentschap van lokale coalities voor het aantrekken van inkomende investeringen 
van de plaatsen in de WPN van dienstverlening. Door een combinatie van het GPN concept van de 
'strategische koppeling' met eerdere literatuur over het aantrekken van buitenlandse investeringen 
liet dit hoofdstuk zien hoe de lokale institutionele actoren bijdragen aan processen van globalisering 
en een belangrijke rol kunnen 11 ENGLISH SUMMARY  

 



spelen in het mogelijk maken van BPO investeringen. Het aantrekken van buitenlandse investeringen 
en de opkomst van de BPO-sector kunnen gezien worden als een eerste stap in de verwezenlijking 
van economische ontwikkeling door middel van integratie in WPN. Om de mogelijke gevolgen van 
deze integratie voor economische ontwikkelingen te beoordelen, is het van grote belang om de 
positie van BPO bedrijven in WPN te analyseeren.  

De positie van bedrijven en steden in wereldwijde productie netwerken  
Hoofdstuk 4: Welke (macht) positie en functies bezetten de ondernemingen in Metro Manila en 
regionale steden in de Filippijnen in de wereldwijde productie netwerken van diensten?  
Hoofdstuk vier heeft bestaande netwerken van dienstverlening vanuit het perspectief van actoren in 
de Filippijnen in kaart gebracht om machtsverhoudingen in deze netwerken te analyseren. Het 
hoofdstuk combineert het WPN raamwerk met indicatoren van de oudere ‘branch-plant’ literatuur 
om de resultaten voor economische ontwikkeling te beoordelen. Bevindingen uit kwalitatieve 
interviews met bedrijven in Metro Manila en drie regionale steden laten zien dat , in het bijzonder in 
de kleinere steden, aan het syndroom van ‘branch-plant economieën’ lijden, die afhankelijk zijn van 
beslissingen die elders genomen worden. De functionele en ruimtelijke desintegratie van 
waardeketen door outsourcing verhoogt het aantal actoren die betrokken zijn bij de besluitvorming. 
De Filipijnse operaties vormen vaak de laagste-ranking-eenheid in de machtsverhoudingen. 
Naarmate wereldwijde outsourcing bedrijven vaak opereren als multinationals met kantoor 
netwerken verspreid over de hele wereld, zijn de Filipijnse operaties maar een van vele locaties 
binnen de WPN van dienstverlening. Offshore dienstensector hubs zijn gevoelig voor de wereldwijde 
concurrentie en 'schakelen' tussen dochterondernemingen kan relatief eenvoudig voorkomen, 
vooral in low-end services productie. Aangezien wereldwijde productienetwerken dynamisch zijn 
kunnen bedrijven hun lokale inbedding kunnen verhogen en upgraden naar een hogere-end 
diensten om deze uitdagingen het hoofd te bieden.  
De ontwikkeling: Het verhogen van de territoriale inbedding en het upgraden naar meer 
kennisintensieve en hoogwaardigere diensten?  
Hoofdstuk 5: Hoe krijgen buitenlandse investeerders in offshore dienstensector toegang tot 
geschoolde arbeidskrachten, wat voor soort verbanden worden er gevormd tussen industrie en 
onderwijsinstellingen, en wat zijn de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling?  
De evolutie van de BPO sector in de Filippijnen werd behandeld in hoofdstuk vijf en hoofdstuk zes. 
Toenemende territoriale inbedding is moeilijker te bereiken in de offshore dienstensector in 
vergelijking met de industriële productie, omdat BPO bedrijven minder relaties met en input van 
lokale bedrijven vereisen. Het belangrijkste lokale voordeel in het productieproces van offshore 
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geschoolde arbeidskrachten. Ervoor zorgen dat er voldoende toegang is tot werknemers is een 
mogelijkheid voor de territoriale inbedding van buitenlandse BPO bedrijven te garanderen. Daarom 
onderzocht hoofdstuk vijf de ontwikkeling van verbanden tussen BPO bedrijven en 
onderwijsinstellingen. De resultaten toonden aan dat veel buitenlandse investeerders banden 
hebben ontwikkeld met de onderwijssector, waardoor bedrijven investeren in lange termijn relaties 
en toenemende territoriale inbedding ontstaat.  
Samenwerking tussen industrie en onderwijsinstellingen zijn onderdeel van actieve 
inbeddingstrategieën van buitenlandse investeerders. De interventies zijn vooral gericht op het 
veiligstellen van lager geschoolde vaardigheiden voor hun call center diensten, waardoor bedrijven 
indirect hun behoeften op korte termijn kunnen voldoen. Deze ingreep in het onderwijs door 
buitenlandse investeerders is een valkuil van verhoogde inbedding, wat kan leiden tot afhankelijke 
uitkomsten voor economische ontwikkelingen. Verder kan het problemen voortbrengen voor een 
overstap naar hoger gekwalificeerde arbeid en het upgraden naar diensten met hogere toegevoegde 
waarde.  
Hoofdstuk 6: In hoeverre kan het upgraden naar hogere diensten in de offshore dienstensector 
bereikt worden in de Filippijnen en in India?  
Hoofdstuk zes analyseert in hoeverre upgrading inspanningen in hoger geschoolde diensten en in 
diensten met een hogere toegevoegde waarde succesvol zijn geweest in de offshore-dienstensector 
in de Filippijnen. Het hoofdstuk maakt onderscheid tussen 'product' upgraden naar hoger 
geschoolde en meer kennisintensieve functies en 'functioneel' upgraden naar hogere omzet 
genererende functies in de BPO sector. Daaruit bleek dat er beperkte opwaardering heeft 
plaatsgevonden in hoger geschoolden diensten, die voornamelijk werd gedreven door buitenlandse 
actoren in plaats van Filipijnse bedrijven. Vooral dochterondernemingen in shared service centers 
zijn in staat geweest om meer kennisintensieve segmenten van de BPO sector te laten groeien. 
Echter, de ondernemingen in de Filipijnen zijn niet veranderd van machtspositie binnen de WPN. 
Functioneel upgraden naar functies met een hogere omzet, zoals dat is gerealiseerd door de Indiase 
bedrijven in de Indiase offshore-dienstensector, heeft niet plaatsgevonden in de Filippijnen. Een 
vergelijking van de upgrading trajecten in India en de Filipijnen wijst in de richting van opkomende 
specialisaties en het ontvouwen van een Indische-Filipijnse arbeidsverdeling.  

De gevolgen: Stedelijke transformaties en de opkomst van de service-gebaseerde 
speciale economische zones  
Hoofdstuk 7: Welke stedelijke transformaties treden op als gevolg van het aantrekken van de BPO 
sector en wie profiteert ter plaatse van de opkomst van speciale economische zones voor diensten in 
steden? 13 ENGLISH SUMMARY  

 



Hoofdstuk zeven brengt de locatie van BPO investeringen op nationaal en regionaal niveau in kaart 
en schetst de ontstaansgeschiedenis van speciale economische zones (SEZ) voor diensten, die de 
functies van de dienstverlening voor de wereldwijde markten combineren met steeds meer 
geglobaliseerde consumptiepatronen. Deze SEZ voor diensten ontstaan als gevolg van locatiekeuze 
factoren van buitenlandse BPO investeerders, die geschoolde arbeidskrachten nodig hebben en een 
voorkeur aan moderne en beveiligde omgevingen. Het veranderen van het overheidsbeleid op de 
ruimtelijke zonering vergemakkelijkt de opkomst van deze speciale economische zones in 
zakencentra in Metro Manila. Bestaande machtige vastgoedontwikkelaars maken deze ontwikkeling 
niet alleen mogelijk, maar zijn ook de primaire lokale begunstigden van dit kenmerk van de 
hedendaagse globalisering. De opkomst van de offshore-dienstensector in de Filippijnen heeft geleid 
tot de bouw van de 'eilanden van de globalisering’: geglobaliseerde enclaves voor 24-uurs productie 
en consumptie, gemodelleerd volgens thuislanden van de buitenlandse investeerders. Deze 
stedelijke transformaties en ruimtelijke uitkomsten van de offshore-dienstensector worden vaak 
over het hoofd gezien in een traditionele WPN analyse.  
Het uitbreiden van de wereldwijde productie netwerken in diensten: een nieuwe 'model' 
van ontwikkeling?  
In hoeverre creëert de opkomst van de offshore-dienstensector een nieuw model van economische 
ontwikkeling? Drie gelijkenissen met eerdere export-manufacturing ontwikkelingsstrategieën kan 
worden gevonden: beide zijn gebaseerd op directe buitenlandse investeringen, 'productie' in beide 
gevallen vindt plaats in speciale economische zones en loonkosten arbitrage vormt de kern 
grondgedachte achter verplaatsing. Echter, een aantal verschillen zijn waarneembaar. Diensten 
offshoring telt over het algemeen hoger opgeleide beroepsbevolking, en wordt niet alleen gedreven 
door kosten-concurrentie, omdat vaardigheden een belangrijke vestigingsfactor zijn. Bedrijven 
gebruiken kantoren in plaats van fabrieken en verstrekken over het algemeen hogere lonen en 
betere arbeidsomstandigheden in vergelijking met de industriële/verwerkende productie. Deze 
voordelen maken ook de sector minder toegankelijk. Zij zijn niet in staat om werkgelegenheid te 
bieden aan voormalige landarbeiders, omdat hogere opgeleiden en vooral Engelstalige voorwaarden 
voor arbeid zijn. De geografie van de dienstverlening is dynamischer geworden en de lange termijn 
vooruitzichten voor de BPO-sector in de Filippijnen worden beïnvloed door de stijgende concurrentie 
van andere ontwikkelingslanden, het terugverplaatsen, or re-shoring, van diensten naar landen van 
herkomst, en automatiseringsprocessen.  
Op basis van dit onderzoek kunnen een aantal voorzichtige beleidsadviezen gegeven worden. De 
afwezigheid van grote Filipijnse BPO bedrijven vermindert de mogelijkheid om waarde in de 
Filippijnen te genereren. Tegelijkertijd maakt het de Filippijnen meer afhankelijk van beslissingen die 
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hoofdvestiging genomen worden. Inspanningen om de binnenlandse ondernemerschap te 
stimuleren en lokale kleine en middelgrote bedrijven te ondersteunen zijn daarom belangrijk. 
Investeringen in het onderwijs moeten mogelijkheden bieden voor geavanceerde opleiding van 
leidinggevend personeel en de groei van gespecialiseerde professionele vaardigheden. De 
bevindingen hebben aangetoond dat geschoolde arbeidskrachten een belangrijke factor is voor het 
aantrekken van investeringen en het verplaatsen naar hogere functies van de waardeketen. Op dit 
moment, geeft het bestaande beleid en de tussenkomst van buitenlandse investeerders voorrecht 
aan het creëren van algemene lagere vaardigheden die nodig zijn voor de voice-gebaseerde 
dienstverlening.  
De bevindingen over de Filipijnse ervaring kunnen andere landen informeren, die gericht zijn op het 
creëren van een 'kenniseconomie' op basis van het aantrekken van directe buitenlandse 
investeringen in offshore dienstverlening. Hoewel veel landen inspiratie hebben getrokken uit het 
voorbeeld van de Indiaas succesvolle ontwikkeling van offshore services, zou India een extreme of 
unieke case kunnen zijndie niet gemakkelijk kan worden gerepliceerd door andere landen. In plaats 
daarvan zou de Filippijnen lagere integratie in de WPN van de dienstverlening op basis van 
aantrekken van buitenlandse investeringen een meer toelichtende case kunnen bepleiten.  
Op theoretisch niveau heeft dit proefschrift het WPN raamwerk uitgebreid door het aan te passen 
en eclectisch te combineren met bestaande literatuur om zijn analytische categorieën te 
operationaliseren voor empirisch onderzoek over diensten. De analyse van asymmetrische 
machtsverhoudingen en de mogelijke ongelijke integratie in WPN door ontwikkelingslanden, in 
sommige gevallen vergelijkbaar met branch-plant economieën, draagt bij aan recente debatten over 
de 'donkere kant' van WPNs. Bovendien heeft deze studie aangetoond dat het WPN kader goed is in 
het bestuderen van netwerken en zwakker bij de beoordeling van de territoriale economische 
ontwikkeling. De opkomst van de geglobaliseerde enclaves in stedelijke agglomeraties in de 
Filippijnen bevestigt het belang om de ontwikkeling in plaatsen te analyseren.  
Dit onderzoek heeft aangetoond dat dieper liggende sociale en institutionele structuren grote 
invloed hebben op de uitkomsten voor economische ontwikkeling. Naast werknemers, is de door 
elite families gedomineerde vastgoedsector geïdentificeerd als een van de belangrijkste lokale 
begunstigden van de opkomst van de offshore-dienstensector. Dit toont aan dat een krachtige en 
diepgewortelde elite in de Filippijnen in staat is deel te nemen aan ‘rent-seeking’, zelfs met 
betrekking tot een vrij nieuwe economische activiteit. Hoewel het WPN kader bevestigt dat de 
sociaal-ruimtelijke context van invloed op de aard en de articulatie van WPN, de sociale inbedding in 
de al lang bestaande (lokale) machtsstructuren blijft onder- getheoretiseerd in de huidige 
formuleringen van het kader. Pad afhankelijke instellingen en de regionale zakelijke systemen zijn 
belangrijke factoren voor de aard en de articulatie van WPN integratie en blijven van vitaal belang 
voor het verklaren van de regionale 15 ENGLISH SUMMARY  

 
uitkomsten van ontwikkeling. De actor-centrische analyse zou baat kunnen hebben bij een 

combinatie met politieke economie onderlegde onderzoeken naar institutionele structuren, om te 

komen tot een meer realistisch begrip te komen van plaatsen in de wereldwijde productie 

netwerken. 


