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Curriculum vitae 

Geavanceerde dienstverleners (APS) in sectoren financiële diensten, 
juridische diensten, boekhouding- en auditdiensten, management 
consulting, advertising, en ook informatie technologie helpen hun 
klanten (het bedrijfsleven, in de eerste plaats mutinationals) onder 
andere bij het ontwikkelen en vormgeven van bedrijfsstrategieën, de 
coördinatie en bestuur van de wereldwijde productienetwerken, en de 
financiën in wereldsteden. Waar mondiale geavanceerde 
dienstverleners netwerken rijkelijk zijn gedocumenteerd in het 
wereldstedenonderzoek bestudeert dit proefschrift de processen die 
de hedendaagse grootstedelijke geografie van APS van wereldsteden 
structureren. Om dit te doen, bestudeer ik twee hypothesen die 
onvoldoende bestudeerd zijn en impliciet blijven. Enerzijds wordt 
verondersteld dat APS-bedrijven agglomereren en sterke 
samenwerkingsnetwerken van APS-bedrijven binnen steden vormen, 
een APS-complex. Anderzijds, terwijl mondiale netwerken van APS-
bedrijven grondig gedocumenteerd zijn, blijft de controle- en 
beheersprocessen die aan wereldsteden wordt toegekend vaak 
verondersteld rechtstreeks uit deze netwerken voort te komen. Om 
deze hypothesen te onderzoeken heeft dit proefschrift drie soorten 
analyses ontwikkeld die worden toegepast op de casus Brussel, een 
wereldstad waar zakelijke agglomeratie en internationalisering is 
gebaseerd op haar financiële en politieke functies, resulterend in de 
sterke integratie van geavanceerde dienstverleners netwerken: een 
geografische analyse van APS agglomeratieprocessen, een enquête 
onder geavanceerde dienstverleners professionals om professionele 
interacties in kaart te brengen binnen en tussen sectoren, en een 
kwalitatieve studie over concrete samenwerkingsverbanden tussen 
APS-bedrijven in het geval van bankherstructureringsprocessen. Deze 
drie analyses brengen me ertoe te stellen dat de notie van een APS 
complex moet worden genuanceerd met het idee dat financiën als 
centraal element functioneren in de relaties tussen APS met 
toeleverende sectors rond financiën. Deze verklaring verlicht echter 
niet volledig het begrip van controle- en beheersprocessen van de 
economie, waarvoor ik aanraad om rekening te houden met de 
voortdurende zoektocht naar winstgevendheid, die de organisatie van 
de bedrijven onder druk zet. Ik pleit daarom voor een betere 
afstemming tussen de wereldwijde APS-netwerken en het 
gefinancialiseerde kapitalisme. Het proefschrift concludeert dat 
Brussel een tussenpositie inneemt in de internationale 
arbeidsverdeling en dat deze rol zich steeds meer beperkt tot de 
coördinatie van de nationale markt alleen. 
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