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V O O R W O O R D 

Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van het ondernemerschap van 
allochtone groepen in de detailhandel. Studies over allochtoon ondernemerschap 
dragen veelal een algemeen karakter, tcrwijl voor een gocd inzicht in 
achterliggende factoren juist een gedetailleerder bccld gcwenst is. Tcgen deze 
achtergrond moet dit sectoronderzoek naar het allochtone 
detailhandelsondernemerschap worden bezien, waarbij bijzondere aandacht is 
geschonken aan de betekenis van herkomstachtergronden en de ontwikkcHngen in 
het detailhandelsondernemerschap van Surinamers, Marokkanen, Turken en 
Indiers in Amsterdam. 

Allochtoon ondernemerschap is een lastig tc onderzoeken onderwerp. 
Allcreerst ontbreekt betrouwbaar cijfermateriaal omdat 
onderncmerschapsactivitciten van allochtonen niet als zodanig worden 
geregistrccrd. Bovendien vergt ccn dcrgclijk onderzoek een nauwgczettc definitie 
van 'allochtone groepen'. De gegevens uit het Handelsregistcr van de Kamers van 
Koophandel over het geboorteland van ingeschrcven ondernemers zijn — al dan 
niet in combinatie met nationaHteit — in deze context belangrijk. Cijfers alleen 
bicden cchter een statisch bccld; dc dynainische werkclijkhcid van het allochtone 
ondernemerschap noodzaakt tevcns tot een blik achter dc cijfers. Trends en 
ontwikkcHngen mocten worden opgespoord en in een juiste context worden 
geplaatst. 

Zonder de kritische commentaren van de leden van de Bcgeleidingscommissie, 
onder wie prof. dr. Rinus Penninx en prof dr. Hans van Amersfoort, had dit 
rapport niet in deze vorm kunnen verschijnen. Ten slottc bedank ik de sponsors 
van dit onderzoek, tc weten het Ministerie van Economischc Zaken, het 
Ministcrie van Binnenlandse Zaken, de Nationale Commissie Duurzame 
OntwikkcHng, de Rabobank, het Albert Heijn Studicfonds en dc Triodos Bank 

Amsterdam, mei 2001 
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1 I N L E I D I N G 

Het ondernemerschap van aHochtone groepen mag zich vanuit diverse geledingen in een 
tocnemende belangstelHng verheugen. Overheden, brancheorganisaties, universiteiten, 
particulierc en commcrciele instclHngcn en tal van andere geinteresseerden hebben in de 
afgelopen jarcn kennis over allochtoon ondernemerschap vergaard of daartoe initiatieven 
uitgczet. 

Deze aandacht is terccht. Het zelfstandig ondernemerschap van immigranten kan 
immers van grote economische en sociale betekenis zijn. Wanncer de ondcrncming 
succesvol is, verschaft zij niet alleen werk en inkomen aan betrokken ondernemers, maar 
ook aan andere leden van de grocp. Zodocnde kan het ondernemerschap voor 
immigrantengroepcn een manier zijn om maatschappcHjk tc participeren en opgenomen tc 
raken in de samcnleving. Vooral bij slcchte kansen op dc arbcidsmarkt kan het een 
dcrgclijk bclangrijkc functic vervuUcn. In het verleden hebben sommige immigrantcn-
groepen het zelfstandig ondernemerschap inderdaad als ̂ ro^j-kanaal voor sociale stijging 
weten te benuttcn. Zo heeft het ondernemerschap in een klassiek immigratieland als de 
Verenigde Staten voor onder anderen joden, Japanners, Chinczen en Grieken als voertuig 
voor sociale vooruitganggcdiend.' In de Nederlandsc migraticgeschiedenis bicden dc 
Italiaanse ijsbcreidcrs een voorbceld van dit incorporatietraject (Bovenkerk et al. 1983). 

Uit recenter Nederlands onderzoek is intussen gebleken dat het ondernemerschap 
niet aan alle immigrantengroepcn dezelfde mogcHjkheden kan bicden (Choenni 1997). 
Een factor die hiermee verband Hjkt tc houdcn, is de herkomstachtergrond van de 
uitecnlopende immigrantengroepcn; een factor die welHcht bclangrijker is dan vaak wordt 
aangenomcn. Het is dus van belang na te gaan welke betekenis deze factor heeft voor het 
ondernemerschap van allochtone groepen. De term 'herkomstachtergronden' wordt hier 
overigens in ruime zin opgevat. Hicrtoe worden die karakteristieken van immigranten
groepcn gerekcnd die verbondcn zijn met achtcrgronden in de hcrkomstlandcn, inclusief 
dc bandcn die deze groepen onderhouden met groepsgenoten en immigrantengroepcn in 
andere landcn. Deze factor wordt in de Htcratuur ook wel aangeduid met de globale term 
'cigcnschappen van immigrantengroepcn' of specifiekcr, als 'etnisch-culturele' dan wel 
'sociaal-culturelc achtcrgronden'.- De voorkeur gaat uit naar de term 
'herkomstachtergronden' omdat daarmce dc verschillcnde dimensies worden bcstreken. 

Er zijn aanwijzingen dat herkomstachtergronden 'interne hulpbronncn' voor het 
ondernemerschap van immigrantengroepcn kunnen genercrcn. Over de precieze betekenis 
van herkomstachtergronden is cchter nog wcinig bekend. De thcoretischc Htcratuur biedt 
onvoldoendc uitsluitsel; in sommige theorieen wordt er een sterke betekenis aan 
toegedicht, teiAvijl in andere theorieen nauwcHjks of ccn gering belang wordt 

' Zie Bonacich & Modell 1980; Fairchild 1907; Glazcr & Moynihan 1963, 1975; Light 1972; Price 1963; 
Sowcll 1981; Waldinger et al. 1990; Zenner 1991. 
2 Zie o.a. Choenni 1998b; Rath & Kloosterman 1998. 
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verondersteld. Deze tekortkoming gcldt overigens ook voor theorieen over allochtoon 
ondernemerschap in het algemeen: welke factoren er wel of niet toe doen is nog steeds 
niet helder. In de huidige situatie is het van wetenschappcHjk belang om de betekenis van 
herkomstachtergronden voor het ondernemerschap van iminigrantcngrocpen nader te 
exploreren. Maar ook in praktische zin is dit van betekenis: bij bcleidsprogramma's ter 
versterking van allochtoon ondernemerschap zou inzicht in de rol van herkomst
achtergronden zeer van pas komcn. 

In deze context wil ik de betekenis van herkomstachtergronden voor het 
ondernemerschap van allochtone groepen nader onderzoeken, en wel specifiek in dc 
sector van de detailhandel. Als wc het tot nu toe verrichte onderzoek naar allochtoon 
ondernemerschap bezien, valt namcHjk op dat dc vraagstellingcn veelal slechts een 
algemcne strckking hebben. Vooral in beleidsgerichtc studies gaat de aandacht vaak uit 
naar de aard en omvang van het ondernemerschap van immigrantengroepcn in algemcne 
zin, en wordt volstaan met een inventarisatic van knelpunten die ondernemers 
ondei-\anden en aangegeven welke mogcHjkheden er zijn ter versterking van het 
ondernemerschap. Deze invalshoek heeft in de loop der jaren een recks rapporten 
opgelevcrd.' Maar ook in het, niet bepaald ovendocdige wetenschappcHjk onderzoek 
overheersen algemcne thema's. Zo zijn de vraag naar de potcntics van het ondernemer
schap als incorporatietraject en dc vraag in hoeverre allochtone ondernemers aan de 
informelc zijdc van dc economic opcrcren bclangrijkc issues; specifiekcr vragen behorcn 
tot de uitzondcringen. Het ontbreekt momcntcel dan ook aan een gedetailleerder bccld 
van het allochtone ondernemerschap. 

Sectorstudics en vergcHjkcndc studies bijvoorbeeld, zijn schaars. Dc weinige 
studies met ccn sectoralc invalshoek zijn bovendien beperkt tot een enkele grocp, zoals 
het onderzoek naar de betrokkenheid van Turken in de loonconfcctic (o.a. Raes 2000) of 
van Chinczen in dc horeca (o.a. Rijkschroeff 1998); sectorstudics waarin het ondernemer
schap van verschillendc groepen in vergcHjkcndc zin wordt onderzocht, ontbreken. Maar 
juist een dcrgcHjkc combinatie van invalshoeken zou een gocdc basis kunnen bieden voor 
onderzoek naar de betekenis van herkomstachtergronden. Dc relcvantic van die 
achtcrgronden zal immers scherpcr aan het licht treden wannecr het ondernemerschap 
van verschillendc groepen onder vcrgelijkbarc omstandigheden wordt bcschouwd, 
bijvoorbeeld in een economische sector. 

Een sector die in dit opzicht voor de hand ligt, is die van de detailhandel. Deze 
handcl is van oudsher voor immigrantengroepcn een bclangrijkc economische sector 
waarin en waaraan een belangrijk dcel van het inkomen wordt bestecd (o.a. Veldkamp 
1996). VcrmoedcHjk raakt dc detailhandel stcrk aan herkomstachtergronden, maar ook in 
ander opzicht is nader onderzoek van dc detailhandel gcwenst. Ten opzichte van een 
sector als dc horeca is de detailhandel onderbeHcht en er is nog nauwcHjks wetenschap
pcHjk onderzoek verricht als het gaat om het detailhandelsondcrnemerschap van 
allochtone groepen. Dc onderzoeken die tot nu toe zijn verricht, hebben veelal een 
invcntariscrend karakter en bestrijken meestal maar een bcpcrkt gcbied of een beperkt 

' Zie o.a. Bakker & Tap 1987; Choenni 1993; Coopers & Lybrand 1993; HBD 1998; MO'i'OR 1999; SER 
1998; Van den Tillaart 2001; Van den Tillaart & Poutsma 1998; \'an den Tillaart & Reubsaet 1988. 
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aspect van dc detailhandel' Alleen het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (1998) heeft zich 
tot dusverre ten docl gesteld om een sectorbreed bccld van het allochtone detailhandels
ondernemerschap te schetscn, maar deze opzet is hclaas vcrre van gehaald. Het onderzoek 
was in de eerstc plaats beperkt tot 'buurtgebonden allochtone detailhandel'. Allochtoon 
detailhandelsondernemerschap is cchter een breder verschijnsel dat niet alleen in 
zogehcten concentratiebuurten voorkomt. Ten tweede is de wijzc van gevensverzamcHng 
aanvechtbaar, omdat de schatting van het volume 'buurtgebonden allochtone detailhandel' 
is gcbaseerd op 'indrukken' van ambtenaren van diensten Econonrische Zaken. In dit 
onderzoek, maar ook in andere studies is bovendien nauwcHjks aandacht bestecd aan een 
bclangrijkc karaktcristiek van de detailhandel, tc weten het proces van branchevorming. 
Opvallend is verder dat de positie van allochtone dctailHsten in het algemeen als marginaal 
wordt getypcerd. Het is de vraag of dit beeld klopt. 

Kortom, ccn sectoronderzoek naar allochtoon detailhandelsondcrnemerschap biedt niet 
alleen ccn gocde basis voor studic naar de betekenis van herkomstachtergronden, maar is 
ook gcwenst om het tekort aan kennis over de onderncmerschapsactivitciten van 
allochtone groepen in deze sector op tc vullen. Dit onderzoek combinecrt beide belangen. 

1.1 Onderzoeksvragen 

Het veiAvcivcn van een goed inzicht in dc betekenis van herkomstachtergronden vereist 
ook zicht op andere factoren die het allochtoon detailhandelsondcrnemerschap 
beinvlocden. Dc algemcne vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook: 

Welke factoren ^n van invloed op allochtoon detailhandelsondernemerschap en welke context is 
aan de hand van die factoren te schetsen voor de ontwikkeling van het 
detailhandelsondernemerschap onder allochtone groepen? 

Deze vraag wordt uitgcwerkt aan dc hand van dric deelvragen. 

1) In welke mate en op welke wijt^participeren allochtone groepen in de detailhandel? 7.ijn er 
verschiHen tussen groepen? 

Het antwoord op deze vraag Icvcrt een globaal beeld op van het aHochtone detailhandels
ondernemerschap. Aan de orde komen aantaHcn en branches waarin allochtone 
ondernemers in de detailhandelssector werkzaam zijn, alsook verschiUen tussen groepen. 

Voor een verderstrckkend inzicht is het van belang om achter de cijfers te kijkcn. 
Welke ontwikkcHngsprocessen zijn er gaande? Hierbij zijn dric dimensies van belang: de 
voortgang, de branchevorming en dc positie van dctailHsten in dc detailhandelsstructuur: 

-• Zie o.a. Bakker & Tap 1985, 1987; EIM 1990, 1999b; HBD 1998, 1999; IMK 1994; Melikoglu 2000; 
Seinpost 2000. 
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2) Hoe ontwikkelt het allochtone detailhandelsondernemerschap ^ich, gelet op voortgang, 
branchevorming en positie? Zijn er verschillen tussen allochtone groepen onderling en/of ten 
op::^cl)te van autod)tone detaillisten? 

Aan de hand van deze vraag wordt een ontwikkcHngsbeeld van aUochtoon detailhandels
ondernemerschap geschetst. De eerstc Uvee (beschrijvende) deelvragen zuUen een beeld 
opleveren van dc belangrijkste karakteristieken van het detailhandelsondernemerschap van 
allochtone groepen. 

Ten slottc is dc vraag naar de betekenis van herkomstachtergronden relevant: 

3) Welke betekenis hebben herkomstachtergronden voor het detailhandelsondernemerschap van 
allocljtone groepen ? 

Die betekenis zal in hoofdzaak volgen uit de beschrijving van dc karakteristieken van het 
allochtone detailhandelsondernemerschap. Er zullcn echter ook verbanden worden gclcgd 
met andere invloedsfactoren. 

1.2 Afbakening 

Omdat dc onderzoeksmiddelen beperkt warcn, kon niet allcs met dezelfde intensitcit 
worden onderzocht. Er zijn dan ook keuzes gemaakt wat betreft het schaalnivcau en de 
onderzockspopulatie. De algemcne vraagstelling wordt in eerstc instantie behandeld aan 
de hand van literatuur. Dc uitwerking van de context voor dc ontwikkcHng van het 
allochtone detailhandelsondernemerschap is veixolgcns toegespitst op de Amsterdamse 
situatie. Met dc bcantwoording van de eerstc dcclvraag poog ik een algemeen beeld van 
het allochtone detailhandelsondernemerschap te schetsen. Gelct op de concentratie van dc 
allochtone bevolking is gekozcn voor een toespitsing op het landeHjk niveau en dat van de 
vier grote steden. 

De tweede dcclvraag, naar het ontwikkcHngsbeeld, vergt ccn verdieping van het 
onderzoek, waaivoor twee voorbehouden gelden. Ook hier is gekozcn voor beperking tot 
de Amsterdamse situatie. Amsterdam biedt niet alleen een grote diversiteit aan 
immigrantengroepcn, voor deze stad is ook vecl onderzocksmatcriaal beschikbaar 
waardoor een tijdsperspcctief mogcHjk wordt. De tweede inperking gcldt het aantal 
onderzochte immigrantengroepcn. Gekozcn is voor vier groepen, waaronder dc dric 
grootste Amsterdamse immigrantengroepcn, te weten Surinamers, Marokkanen en 
Turken. Met deze keuze is voldoende diversiteit maar ook beleidsrelevantie gewaarborgd. 
De vierdc groep betreft ccn van de kleincre immigrantengroepcn in Amsterdam, de 
Indiers. Deze keuze komt voort uit aanwijzingen dat dc Indiers verhoudingsgewijs een 
bijzondere rol veixullcn in het allochtone detailhandelsondernemerschap in Amsterdam. 
Daarnaast draagt ze bij aan de verdere diversiteit van dc onderzockspopulatie. Het 
onderzoek beslaat de periodc 1965-2000. 
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2 DE O P Z E T V A N H E T O N D E R Z O E K 

Dc factoren die mogcHjkerwijs het detailhandelsondernemerschap van allochtone groepen 
beinvlocden, worden met hulp van Htcratuur in kaart gcbracht. Aan de hand van deze 
factoren wordt veivolgens de Amsterdamse context voor de ontwikkeling van allochtoon 
detailhandelsondernemerschap geschetst. 

2.1 Kwantitatieve gegevens over participatie 

Dc basisgegevens over aantaUen dctailHsten en de branches waarin zij werken, zijn afkomstig 
uit het Handelsregistcr van dc Kamers van Koophandel. Dat register is niet optimaal, 
maar toch redcHjk betrouwbaar. AHe dctailHsten worden geacht zich in tc schrijven in het 
Handelsregistcr. In dc praktijk gcbeurt dit ook vrijwel altijd, al was het maar omdat dit een 
vereiste is voor het aangaan van een huurovcreenkomst." Uit het Handelsregistcr zijn de 
volgende gegevens vcrzameld (pcildatum: januari 1998): de aantaUen ondcrnemingen; de 
branchecodc; dc viercijferige postcode van de ondcrncming; het geboorteland van de 
ondernemcr; de nationaHteit (dit gegeven was op de pcildatum nog aanwezig, maar 
ingaande 1998 is dit niet mcer bijgehouden); en het geslacht van dc ondcrnemer. 

Het algemcne beeld van het allochtone detailhandelsondernemerschap wordt, 
landeHjk en voor de vier grote steden, geschetst op basis van een analyse van deze 
gegevens, aangcvuld met gegevens uit andere bronncn. De postcode maakt het mogclijk 
uitspHtsingcn te maken naar steden binnen Nedcrland, maar voor een uitsplitsing op 
stadsdeelniveau is de viercijferige code echter te grof 

Van de ingeschrevenen in het Handelsregistcr is het geboorteland bekend. Het 
criterium voor de selectie was niet geboren in Nedcrland en niet gcboren in een geindus-
triaUseerd land. Er zijn twee uitzondcringen op deze rcgel. Personcn die in Indoncsie zijn 
geboren en in het bezit zijn van de Nederlandsc nationaHteit, zijn niet tot de aUochtonen 
gerekcnd. Degenen die afkomstig zijn uit de Zuid-Europese landcn die aan Nedcrland 
gastarbeidcrs hebben geleverd (ItaHe, (cx-)Joegoslavie, Griekenland, Spanje en Portugal), 
zijn daarentegen wel tot de allochtonen gerekcnd.^' De ondcrnemingen zijn gcselecteerd op 
basis van gegevens van de betreffende ondernemers. 

De detailhandelsondernemingcn vormen de analyse-eenheid. Er wordt ook gesproken 
van 'allochtone dctailHsten', wier aantal is gclijkgestcld aan de omvang aHochtone 
detaUhandelsondcrnemingen. Strikt genomen is het aantal allochtone dctailHsten echter 
lets groter dan het aantal ondcrnemingen, aangezien in een aantal gevallen een ondcr
ncming door mccrderc personcn wordt gedrcven, veelal als vennootschap onder firma 
(VOF). 

5 Zie ook Van den Tillaart 2001. 
'' Deze aftakening is in overeenstemming met de gevolgde procedure in andere onderzoeken (o.a. 
Choenni 1997; Van den Tillaart 2001). 
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Tweede-generatie allochtone ondernemers kunnen niet uit het Handelsregistcr worden gehaald, zij 
zijn immers in Nedcrland geboren. Decls is dit bezwaar onder\^angen door ook de 
nationaHteit van de ondernemers op te vragen. Ondernemers die in Nedcrland zijn 
geboren maar nog wel de nationaHteit uit het herkomstland van de ouders aanhouden, zijn 
hicrdoor evenecns in het onderzoek betrokken. Vooral bij Zuid-Europeanen doet zich 
'onderregistratie' voor, aangezien zij door hun ouderc migraticgeschiedenis een relatief 
grotere in Nedcrland geboren jongerenpopulatie kennen. 

De detailhandelssector omvat een grote varietcit aan bedrijfstakkcn. De Kamers van 
Koophandel hanteren ccn systeem van branchecodes. In dit onderzoek is de groepering 
van branchecodes tot branches v^Ln de Rabobank (1998) gevolgd. Op sectorniveau is een 
eerstc ondcrscheid gemaakt tussen de food- en de non-foodscctor, en tussen detaUhandel-
in-winkel en detailhandel-niet-in-winkcl. 

2.2 Aanvullend kwalitatief onderzoek in Amsterdam 

Zoals gezegd is dc beschrijving van het ontwikkcHngsbeeld toegespitst op de 
Amsterdamse situatie. Hicrtoe is aanvullend kwaHtaticf (veld)onderzoek gedaan in 
Amsterdam. 

Om een gcdetailleerd bccld te krijgen van dc onnvikkcHng van het 
detailhandelsondernemerschap, zijn met 38 detaillisten uitvoerige gesprekken gevoerd volgens 
onderstaandc verdeelslcutel (zie label 2.1). 

label 2.1 Verdeling van de gesprekken met detaillisten 

immigrantgebonden 
marktsegment 

algemeen 
marktsegment 

Sur Turk Marok Indiers Sur Turk Marok Indiers 

food 
non-food 

3 
2 

3 
2 

3 
2 

0 
0 

2 
3 

Aanvullend sclectiecriterium was dat detaUHsten, medc door dc aard van dc vragen, 
minimaal dric jaar in de branche werkzaam mocsten zijn. Het inter-\'icw bchclsde de 
volgende ondeiAverpen: omstandigheden die tot dc start van dc ondcrncming hebben 
geleid; het assortiment waarmcc gestart is; het huidige assortiment; ontwikkcHng van dc 
onderneming/gcvolgdc ontwikkcHngsstrategie; tockomstplanncn voor dc ondcrncming; 
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achtcrgronden van dc ondernemcr (afkomst, er^^aring, oplciding, zakcHjkc contacten en 
bandcn met het herkomstland en met immigrantengroepcn in andere landcn); opinies over 
ccn aantal zaken, zoals eixaren knelpunten, beleving van het ondernemerschap; en de 
toekomst van het allochtone dctaUhandclsondernemerschap. 

Vijfticn deskundigen zijn geintervieuwd over het wel en wee van allochtoon detailhandels
ondernemerschap, en hun visie daarop. Deze gesprekken zijn gevoerd met vijf 
ambtenaren Economische Zaken, vijf vertcgenwoordigcrs van doclgroepcnorganisatics, 
vier dctailhandelsdeskundigen en met de bcdrijfsleidcr van de Bcverwijkse markt. 

Verder zijn er in totaal ongevecr honderd informeleregesprekken gevoerd met klanten, 
ondernemers en andere bij de detailhandel betrokken personcn. Materiaal is ook 
vcrzameld uit andere bronnen, zoals bedrijvengidsen, van instcUingen voor het Midden- en 
Kleinbedrijf (mkb), internetsites, beleidsnota's, rapporten en dcrgcHjkc. Ook zijn observaties 
verricht bij ondernemers. 

Het detailhandelsondernemerschap van allochtone groepen is stcrk in ontwikkcHng. Dit 
houdt in dat de kwantitatieve gegevens van 1998 niet meer dc actuele situatie hoeven weer 
te geven. Tussen het peilmoment van de kwantitatieve gegevens (januari 1998) en dc 
afronding van het kwaHtatieve onderzoek ligt een periodc van ruim twee jaar. De 
beschrijving van trends en ontwikkcHngen strekken dus verder dan strikt genomen uit het 
cijfermateriaal bHjkt. 

2.3 Termen en definities 

Detailhandel Hieronder wordt verstaan de verkoop van goedcren en producten die 
door dc eindgebruikcr niet ter plekke worden gcconsumeerd. Het gaat om verkooppunten 
in en buiten winkels. Reisburcaus, bankfiUalcn, kappers, schoenmakers en schoonheids-
salons, die wel vaak in detailhandclsccntra zijn gcvcstigd, vallcn niet onder dc definitie; 
deze behorcn tot de sector dienstx^crlencnd bedrijf 

Allochtone ondernemer en immigrantenondernemer In dit onderzoek zijn de 
termen aUochtoon en immigrant inwisselbaar. Beide termcn verwijzen naar ingczeten die 
buiten Nedcrland zijn geboren, alsmede hun nakomcHngen (zie verder paragraaf 2.1). 

AUochtoon detailhandelsondernemerschap, allochtone detailhandel en allochtone 
detaillist Het ondernemerschap van aUochtonen in de detailhandelssector wordt geduid 
als aUochtoon detailhandelsondcrnemerschap. Afwissclcnd wordt ook dc term allochtone 
detailhandel gebruikt. In beide gevallen gaat het om het ondernemerschap of de bedrijvig-
heid van allochtonen in de economische sector van dc detailhandel. De allochtone 
ondernemcr in de sector van dc detailhandel wordt ook wel allochtone detailHst gcnoemd. 

Etnisch ondernemerschap Deze term wordt gercsciA'cerd voor de duiding van 
allochtoon ondernemerschap met ccn duidcHjk etnisch karakter. 'Etnisch' is in deze 
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context geoperationaUseerd als zijndc ondernemerschap waarbij aspecten van dc 
bedrijfsuitoefcning tc maken hebben met de achtergrond van dc immigrant of met het 
immigrant-zijn. Het gaat dan om een combinatie van zaken, zoals de bcdrijfsfinancicring, 
het te leveren product, dc klantcnkring, het in tc zetten pcrsoneel en aspecten van dc 
bedrijfsvoering (Choenni 1997: 24). Een allochtone detailHst hoc ft niet per se een etnische 
ondernemer te zijn. Daarentegen kan van etnisch ondernemerschap sprake zijn wanncer 
een ondernemer ccn algemcne markt bedient, maar bijvoorbeeld wat betreft de personcle 
inzet en andere aspecten van de bedrijfsvoering etnisch georicntcerd is (bijvoorbeeld een 
Chinese restauranthouder). 

Etnobranches en etnobranchering Culturele uitingcn, rcligiebeleving, cetgewoonten, 
woninginrichting, cultuurgebonden mode en Hchaamsverzorging kunnen een bchoefte aan 
gespeciaHsccrde producten genercrcn, die dctailHsten ook in een bepaalde, herkenbare 
sfeer kunnen aanbieden. Spcciaalzakcn die zich op dit marktsegment richten worden 
etnische spcciaalzakcn gcnoemd, waarbij productaanbod en ser-\nce dus specifiek zijn 
toegesneden op dc herkomstachtergronden van immigranten. Etnische spcciaalzakcn 
kunnen clusteren tot etnobranches (bijvoorbeeld 'buitenlandse levensmiddclcn'). Dc term 
etnobranchering wordt gebruikt ter aanduiding van dc branchcring waarbij productaanbod 
en diensr^'crlcning specifiek zijn toegesneden op dc herkomstachtergronden. 
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3 A L L O C H T O O N D E T A I L H A N D E L S O N D E R N E M E R S C H A P : 
C O N T E X T 

Om ccn nauwkcurig beeld tc kunnen krijgen van het allochtone detailhandels
ondernemerschap is inzicht in de factoren die inwerken op dc vraag- en aanbodkant 
onontbccrHjk. Welke relevante factoren zijn er in dit opzicht tc onderschciden? De 
Htcratuur biedt hierop geen pasklaar antwoord, maar er zijn wel voldoende aanknopings-
punten in tc vinden. Zo zijn er allcreerst dc bckende economische proccssen van 
concentratie en schaalvergroting en dc ontwikkcHngen in koopgedrag, die dc aanbodkant 
respectievcHjk de vraagkant van de detaUhandel in het algemeen structurcren. Dit type 
factoren noem ik economische factoren. 

Daarnaast zijn er ruimtcHjkc processen tc onderschciden. Christaller (1933) 
bijvoorbeeld bchandelt in zijn de klassieke centrale-plaatsenthcorie de ordening van 
detaUhandelsbcdrijvigheid. Zijn gedachtegoed bevat onder meer idecen over de locatie, 
omvang en samenstelHng waar(in) detailhandelsvoorzicningen in een gcografisch gcbied 
zullcn neerslaan. Zo zijn er meer theorieen over de ruimtcHjkc spreiding van detail
handelsvoorzicningen, dc branchcring, de aard van de verzorgingsfunctic en de invloed 
van afstand en morfologische kenmerken van de gcbouwde omgeving. Deze ruimtcHjkc 
condities zijn ook relevant voor allochtoon dctaUhandclsondernemerschap. Wannecr 
bijvoorbeeld een bepaalde immigrantengroep gespeciaHseerd is in een bepaald t}'pe 
detaUhandel en ruimtcHjkc condities de uitocfening daar\^an in gunstige dan wel 
ongunstige zin beinvlocden, dan heeft dat consequenties voor dc participatie van die 
immigrantengroep in die bepaalde branche. 

In studies over het immigrantenondernemcrschap wijzen enkele auteurs wel op het 
belang van ruimtcHjkc factoren, maar de mogclijke invloed daar\^an is niet gocd 
gesystematiscerd.^ Gaat het om detailhandelsondernemerschap, dan valt tc bcredeneren 
dat het belang van ruimteHjke factoren in het bijzonder in zijn locatiegcbondcn karakter 
ligt. Detailhandel mag — zcker in de Nederlandsc situatie — alleen op en in daartoe 
aangewczen locaties en bedrij fsruimten worden uitgeocfend. De kenmerken van dc 
betreffende locaties en bcdrij fsruimten komen daardoor als factor van betekenis in beeld. 
Kortom, ruimtelijke factoren worden evenecns als beinvlocdcnde factoren bcschouwd. 

Literatuur over het immigrantcnondernemerschap biedt daarnaast aanknopingspunten 
voor nog twee mogcHjke factoren. Een daarvan betreft de zogehcten institutionele factoren, 
die in de literatuur onder verschillendc nocmers tc vinden zijn. Sommige auteurs 
benadrukken vooral aspecten als discriminatic, werklooshcid en toegang tot bancair 
kapitaal.** Anderen leggcn het accent op institutionele arrangementen in de samcnleving, 
zoals regclgcving, de inrichting van de economic, het sociaal-poHtieke stelsel en het 
overheidsbeleid.'^ Deze institutionele factoren beinvlocden ook het aUochtone 

^ Zie o.a. Jones & Mc Evoy 1996; Rekers & Van Kempen 2000. 
" Zie o.a. Aldrich et al. 1981,1983, 1984; Light 1979; Reeves & Ward 1984; Ward & Reeves 1980. 
'' Zie o.a. Kloosterman et al. 1999; Rath 2000. 
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detailhandelsondernemerschap. De detailhandelssector is immers omgeven met regcls en 
is duidelijk onderwerp van overhcidsbeleid. 

\^ooral in de vroege literatuur over allochtoon ondernemerschap is zeer vecl 
aandacht uitgegaan naar cigcnschappen van immigrantengroepcn zelf, die participatie in 
het ondernemerschap gunstig zouden beinvlocden; sommige groepen zouden over meer 
voor het ondernemerschap gunstige cigcnschappen beschikken dan andere. Gcnoemd 
worden kenmerken als een (grocps)vcrleden in ondernemerschap of verwant beroep; 
soberheid, vHjt en spaarzin; ccn patriarchale famiHcstjructuur en hechtc groepsbanden; 
eiA^aring met geld en handcl; dc bercidheid tot het aangaan van risico's; dc bercidheid om 
hard en lang te werken, ook al is het voor een karige beloning; ccn beroep kunnen doen 
op famiHcarbcid of de personcle inzet van mcdemigranten; klantenloyaHtcit binnen de 
grocp; onderHng(c) hulpbetoon en solidaritcit; de aanwezigheid van groepsspecificke 
bedrij fsfinancicringsarrangcmcnten; kennis van producten of productideeen; en het 
beschikken over handclsbandcn en transnationale netwerken.'" De rode draad bij de 
aangegeven cigcnschappen is dat zij alle tcrug\'erwijzen naar dc achtcrgronden van 
immigrantengroepcn in de herkomstiandcn, alsook dat het gaat om cigcnschappen die, al 
dan niet verder gecultiveerd in de ontvangende samcnleving, van pas kunnen komen bij 
ondernemerschapsactiviteiten. 

In dit onderzoek worden deze kenmerken gevat onder de nocmer van 
herkomstachtergronden. Deze factor wordt geoperationaHsccrd als karakteristieken van 
iminigrantcngrocpen die verbondcn zijn met achtcrgronden in de herkomstiandcn, met 
inbegrip van (grensoverschrijdende) bandcn met groepsgenoten en andere immigranten
groepcn. Dc verondcrstelHng is dat herkomstachtergronden van groot belang zijn voor het 
ondernemerschap van aUochtone groepen, in dc zin dat zij interne hulpbronncn voor 
detailhandelsondcrnemerschap kunnen genercrcn: gespeciaHsccrde marktsegmentcn, inzet 
van etnisch ondernemerschap, de mogcHjkhcid om nieuwc producten of combinatics op 
de markt tc brcngen en het potenticel om nieuwc aanvoer- en/of leverancierskanalen aan 
tc borcn. 

De vier benoemde factoren (economisch, ruimtcHjk, institutionecl en herkomst
achtergronden) hebben ccn intcr\'cnierende werking, in de zin dat zij de kansenstructuur 
voor het detailhandelsondcrnemerschap beinvlocden. Daarbij moet worden aangctckend 
dat deze factoren wel van elkaar kunnen w^orden onderschciden, maar mociHjk zijn te 
schcidcn omdat zij ook op elkaar kunnen inwerken. Om de (mogclijke) invloeden 
gedctaillecrd in kaart te brcngen, heb ik er niettcmin voor gekozcn ze afzonderHjk te 
bcschouwen. 

Eerder is opgemerkt dat Htcratuur over het immigrantenondernemcrschap 
onvoldoendc uitsluitsel biedt over welke factoren er wel of niet toe doen. De 
onderschciden zicnswijzcn zijn veelal fragmentarisch van aard en er zijn wel pogingen 
ondcrnomcn om ccn vcrbindend kader te scheppen, maar tot nu toe zonder ovcrtuigend 
succes." Een benadering die de afgelopen jaren dc discussies stcrk overhecrst, is die van 

'" Zie Boissevain et al. 1984; Choenni 1997. 

" Zie ook Choenni 1997; Rath 2000. 
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embeddedness, in het bijzonder social embeddedness (sociale inbedding).'- Voorstanders van deze 
benadering gaan ciwan uit dat de aard van de inbedding van immigrantengroepcn in hun 
sociale netwerken van doorslaggevcnde betekenis is voor hun dcclname aan het onder
nemerschap. Met name Waldinger (1996) heeft dit idee op aansprckende wijzc uitgewerkt 
voor de gevolgde berocpspatronen van immigrantengroepcn in New York. O p deze notie 
van social embeddedness is echter vecl kritiek gekomen: hoezeer sociale netwerken ook van 
belang kunnen zijn, zij opcrcren niet in het luchtledige; ook omgcvingsfactoren dienen te 
worden onderzocht. Het idee van social embeddedness kan overigens ook onder dc hier 
gehantecrde conccptuaHsering van herkomstachtergronden worden begrcpen. 

Welke context valt cr nu aan de hand van dc benoemde factoren te schetsen voor dc 
ontwikkcHng van het allochtone detailhandelsondcrnemerschap in Amsterdam? De 
uitwerking van deze vraag is medc gcbaseerd op pubHcaties van detailhandelsinstelUngen 
en van de gemccnte Amsterdam." 

Vooraf is het goed te bedcnken dat vecl allochtone ondernemers nieuwkomers 
zijn, die worden geconfronteerd met de gevestigde praktijk in de detailhandelssector. Zij 
zijn, gelct op hun maatschappcHjkc positie, 'nieuwkomers op achtcrstand', die ook een 
plaats willen bevechten op de detaUhandelsmarkt. Welke mogcHjkheden en kansen hebben 
zij? 

3.1 D e economische factor 

In deze context worden ontwikkcHngen in dc aanbod- en de vraagstructuur 
onderschciden. 

Aanbodstructiiur 

In de Amsterdamse detailhandel zijn de toetredingsmogelijkheden voor nieuwkomers in 
de afgelopen decennia verkleind. Concentratie- en schaalvcrgrotingsprocesscn, in 
combinatie met de uitbreiding van het winkclvloeroppervlak op nieuwe locaties, hebben 
dc mogcHjkheden voor kleinschaHge, buurtgerichtc detailhandel in dc oude stadsdelen 
teruggedrongen. Grote, gevestigde detaUhandelsondcrnemingen die in de rcgel met 
fiHaalbcdrijven of kctenformules opcrcren, hebben marktaandcel gewonnen ten koste van 
de zelfstandige detailHst. De afgelopen jarcn hebben de grote fiHaalbcdrijven en kcten
formules zelfs het wijk- en buurtniveau gcpenctrccrd. De mogcHjkheden op wijk- en 
buurtnivcau zijn verder gcslonken door toevocging van extra winkclvloeroppervlak op 
uitbreidingslocaties, aan bestaande — al dan niet opgcknaptc — winkelcentra in de 
binnenstad en op periferc locaties. De tendens is dat steeds meer onder een dak wordt 

1= Zie o.a. Fortes & Sensenbrenner 199.3; Fortes & Zhou 1992; Waldinger 1996. 
" Zie o.a. DUV-Rl'A 1999; D&P 1998, 1999, 2000; lUM 1990, 1999a,b; C^emeente Amsterdam 1999a,b, 
2000, 2001; HBD 1998, 1999, 2000; IMK 1994; IMK-RliA 1999; KvK 1999; Seinpost 2000. 
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aangeboden. Ook het omgekecrde komt overigens voor: superspeciaHsatie. De ingczctte 
ontwikkcHngen zullcn het draag^dak voor zelfstandige dctailHsten, vooral op wijk- en 
buurtniveau, waarschijnHjk nog verder versmallen. Allochtone ondernemers zijn evcnwcl 
als 'nieuwkomers op achtcrstand' en vanwegc de concentratie van de allochtone bevolking 
in dc oude stadsdelen voor ccn belangrijk dcel aangewczen op vcstigingsmogeHjkhcdcn op 
wijk- en buurtnivcau. 

Dc ingczctte ontwikkcHngen aan de aanbodzijdc Icidcn dus tot een beperking van 
kansen voor immigrantengroepcn. De beschreven ontwikkcHngen betreffen het segment 
van dc winkeldetailhandcl. De positie van dc ambulantc handcl is in de afgelopen 
decennia niet noemenswaardig vcrandcrd. Immigrantengroepcn worden wcHswaar ook in 
de ambulantc handcl geconfronteerd met bepcrkingen in dc toetredingsmogeHjkheden, 
maar die Hggen in ccn andere sfeer (zie paragraaf 3.3). 

Een ontwikkcHng van de laatste jarcn die beide segmenten van dc detaUhandel 
raakt, en die consequenties heeft voor dc mogcHjkheden van imiTiigrantentcngroepcn, is 
de tocpassing van etnomarketing. Dat wU zcggcn dat autochtone dctailHsten met hun 
aanbod ook aansluiting zocken bij het bestcdingspatroon van allochtonen, en desgewenst 
producten en diensten aanpassen aan dc culturele achtcrgronden van allochtonen. Vooral 
autochtone markthandelarcn hebben succes met deze formulc; vcle Amsterdamse markten 
staan inmiddels bekend als 'aUochtonenmarkten'. Die positie ontstaat overigens ook 
doordat markten mociHjk toegankcHjk zijn voor nieuwkomers (zie paragraaf 3.3). 

Vraagstructuur 

TcgcHjkertijd scheppen ontwikkcHngen aan de vraagzijde van de Amsterdamse detail
handel in principe kansen voor nieuwkomers. Zo is het bcstedingspotentieel door de groci 
van de bevolking en de toegenomen welvaart groter geworden. De dctailhandelsomzettcn 
gcvcn in het algemeen van jaar op jaar ccn groci te zien (CHS 1997, 1998, 1999, 2000). 
Nieuwc kansen ontstaan ook omdat de vraag naar producten vanwegc ontwakkcHngen als 
diffcrentiatic in leefstijlen (o.a. Vijgen & Van Engclsdorp Gastelaars 1986), individuaHse-
ring, internationaHscring en toegenomen mobiliteit diverser is geworden. Individualiscring 
leidt tot dc bchoefte zich tc onderschciden, ook met tocpasselijke producten. Consumen-
ten wensen hun leefstijl en identiteit tot uitdrukking te brengen in dc producten die zij 
aanschaffcn. Van belang is ook dat de bevolkingssamenstelHng van Amsterdam in de 
afgelopen decennia ingrijpend is vcrandcrd en 'multiculturelcr' is geworden. Hicrdoor is 
ook de detailhandelsvraag 'multiculturelcr' geworden. De toegenomen mobiHtcit draagt cr 
verder toe bij dat steeds meer mensen bekend raken met andere cetgewoonten en 
producten. Dat biedt kansen aan aHochtone (en autochtone) dctailHsten om aan etno
marketing doen. Producten waarmee men vanuit de eigen achtergrond vertrouwd is, kan 
men proberen aan een bredere doelgroep tc sHjtcn. 

Ook de kooporicntatic van de consument is in de afgelopen periode diverser 
geworden. Aankopen worden in tocnemende mate ook gedaan in de omgeving van de 
wcrkplck of ondeiAveg en er wordt steeds meer voor gemak gekozcn. Het doen van 
doelgerichte aankopen, boodschappen doen, wordt afgewisseld met recreatief winkclen 
en /of het ondcrnemen van speciale kooptrips. 
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Vanwegc de ontwikkcHngen aan dc aanbodzijdc wordt ccn stcrk beperkende invloed 
verwacht op dc mogcHjkheden voor aUochtoon detailhandelsondernemerschap. 
Andcrzijds kunnen dc ontwikkcHngen aan dc vraagzijde aan nieuwkomers kansen bieden 
op de detaUhandelsmarkt. 

3.2 De ruimtelijke factor 

RuimteHjke factoren worden hier onderschciden in morfologische kenmerken van dc 
gcbouwde omgeving en de mate van bereikbaarheid van detailhandelslocaties. 

Morfologische kenmerken van de gcbouwde omgeving 

Detailhandel is een bij uitstek locatiegcbondcn bedrijvigheid: de uitocfening er\'an is 
slechts toegestaan op en in daartoe aangewczen gebiedslocaties en bcdrij fsruimten. De 
fysieke structuur wordt hicrdoor van belang. In een situatie waarin de ruimtc schaars is, 
zoals in vecl oude stadsdelen van Amsterdam, krijgt dc lokationele context extra gewicht. 

Amsterdam kent, vooral in dc ouderc delcn van dc stad die een hoge concentratie 
allochtone bevolking hebben, een kleinschaHge stedebouwkundige opzet. De straten zijn 
in het algemeen smal, woonblokken worden al vrij sncl ondcrbroken en ook de loop- en 
verblij fsruimte is beperkt. De detailhandelslocaties in de oude stadsdelen dragen dc 
kenmerken van deze ongunstige ruimtcHjkc condities: er moet gewinkeld worden in smalle 
straten met een geringe loop- en verbHjfsruimte en lint^^orming van de winkcl-
voorzicningen is door kruisende straten beperkt. Ook dc bcdrij fsruimten zijn aan de 
krappc kant. Volgens woningcorporatie Het Oosten, die vecl bezit in Amsterdam heeft, 
verdient zcker 70 procent van dc Amsterdamse winkclruimten het predikaat 'te la-ap'. O p 
vcle locaties gaat het om maar net 50-60m^ vloeroppciwlak. Ter Ulustratie: het gcmiddelde 
winkclvloeroppciwlak in Nedcrland bedraagt 170m-, in de regio is dat 151m- en in 
Amsterdam slechts 118m^. 

Het gevolg van deze ruimteHjke bepcrkingen is dat de ontwikkcHngskansen onder 
druk komen. Op het niveau van de ondcrncming worden de ontplooiingsmogcHjkheden 
voor ruimte-intensievc winkelformules bemociHjkt. De winkcHer wordt ook gchinderd in 
het bereiken van schaalvoordclen: het te vocren assortiment en de te houdcn voorraad 
zijn door dc fysieke ruimtc beperkt. OntwikkcHngen in de dctailhandclsactiviteitcn van 
allochtone groepen zullcn, mede gelct op de concentratie van dc allochtone bevolking, 
decls in een dcrgcHjkc context plaatsvinden. 

Bereikbaarheid van detailhandelslocaties 

Om gcjcd tc kunnen functioncren moeten detailhandelslocaties zowcl voor de consument 
als de levcrancicr goed bercikbaar te zijn. In de ouderc delcn van Amsterdam is dc 
bereikbaarheid van detaUhandelslocaties in dc afgelopen jaren verminderd. Door de 
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ruimteHjke condities warcn deze locaties verhoudingsgewijs hoe dan ook al minder goed 
bercikbaar voor auto- en goedercnverkcer. De afname van het aantal parkeerplaatsen en 
de inperking van de laad- en losmogcHjkhcden hebben de bereikbaarheid onder druk gezet 
en consumcnten zijn uitgeweken naar andere voorzieningcn. RuimteHjke factoren oefcnen 
aldus een beperkende invloed uit op de ontwikkcHngsmogeHjkhedcn van allochtoon 
dctaUhandclsondernemerschap. 

3.3 De institutionele factor 

Dc institutionele factoren worden ondcrvcrdeeld in spccificke regclgcving en handhaving, 
planologisch en economisch beleid en dc toegang tot vestigingspunten. 

Specifieke regelgeving en handhaving 

Binnen het midden- en klcinbedrij f is dc detailhandel ccn van de mccst gcrcgulccrdc 
scctorcn. De overheid heeft van oudsher ccn sterke invloed op deze sector door 
specifieke regelgeving en planologisch en cconoirdsch beleid. Typisch voor de detailhandel 
is dat ook derde partijen ccn sterke invloed kunnen hebben. 

Vooral in het recente verleden was het ondcrnemen in dc detailhandelssector stcrk 
gebonden aan allerlei regcls in dc vestigingswet. Voor haast clkc branche golden specifieke 
diplomavercistcn. Daarnaast moest dc detailHst aantoncn dat cr voor het te beginnen 
bedrijf ruimtc in de markt was en dat hij of zij kredietwaardig was. Sinds de jarcn tachtig 
is, met uitzondering van de tak van ambulantc handcl, een beleid van Hberaliscring ingezct. 
Zo zijn de vestigingscisen voor winkeldetailhandcl al twcemaal vcrsoepeld. Met dc laatste 
aanpassing van 1 januari 2001 zijn vestigingscisen voor een aantal branches zelfs gcheel 
komcn te veivaUcn. 

Andere vcrsocpclingen aangaande de uitocfening van winkeldetaUhandcl betreffen 
de ophcffing van branchebeperkingen, de regels voor het houdcn van uit\xrkoopacties en 
de verruiming van dc winkcltijden. Een slager mag tegenwoordig ook schocnen vcrkopcn, 
uit^xrkoopactics mogen het gehele jaar door worden gehouden en winkels mogen sinds 
cnige jaren vanaf 06.00 tot 22.00 uur open zijn. Ook zondagsopenstelHng is tot de 
mogcHjkheden gaan behorcn. Er zijn aanwijzingen dat vooral het grootwinkelbedrijf van 
de HbcraHsering profitcert, in ccn aantal opzichten zelfs ten koste van de kleine 
zclfstandigen. De mogcHjkheden kunnen ook sclecticf worden tocgepast. In Amsterdam 
wordt de reguHere zondagsopenstelHng bijvoorbeeld alleen toegestaan aan bedrijven in de 
tocristische sector. Ondanks de HberaHscringsgolf moeten detailhandelsbedrijvcn 
overigens nog wel aan velc andere regels voldocn, zoals miHeu- en hygieneregcls en 
overige gcmeenteHjke verordeningen. 

Dc Hberaliscring is vooralsnog aan de ambulantc handcl voorbijgegaan. Dc toegang 
tot deze vorm van detailhandel is nog steeds stcrk gercglementeerd, hetgcen een nadcHg 
effect heeft voor nieuwkomers. O m voor markthandel en andere staanplaatscn in 
aanmerking te komen, is in de eerstc plaats het diploma voor ambulantc handcl benodigd. 
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Aspiranten voor ccn staanplaats moeten veivolgcns wachttijd in aanmerking nemen. De 
toewijzing van staanplaatscn geschicdt namcHjk op basis van het zogcnaamde 
anciennitcitcnstelsel. In dit systeem hebben de langstingcschrevcnen de mceste rechten; zij 
komen het eerst in aanmerking voor vaste en voorkeursplaatscn. Dc laatstingcschrevencn 
komen — omdat er meer vraag is dan aanbod — op de wachtHjst. Na enige tijd mag men 
mcedingen naar de zogehcten lotcHngenplaatscn. Het duurt velc jarcn om in aanmerking 
tc komen voor vaste of voorkeursplaatscn. 

In dc onlangs aangepaste marktvxrordening voor Amsterdam zijn wel enkele 
vernicuwingen doorgevocrd. Zo is cr dc mogelijkhcid voor marktkooplui om hun 
vergunning, na een periode van vijf jaar, over te dragen aan bijvoorbeeld een vennoot, 
zoon, dochter of mcdewcrkcr. Onder de oude verordening was het aUeen mogclijk om bij 
overHjdcn van dc vergunninghouder de vergunning over te schrijven op naam van dc 
ovcrblijvende partner. Nieuwkomers bHjvcn echter ook onder de nieuwe markt-
verordening een ongunstige positie behoudcn. Feit blijft dat cr geen vrije toegang is tot de 
ambulantc handcl. 

Wat betreft dc handhaving van de vestigingswet (winkeldetailhandcl) is overigens 
aUang geen sprake meer van strikte handhaving. De Kamer van Koophandel stond 
bijvoorbeeld in bepaalde branches ook inschrijving zonder het bezit van diploma's toe, op 
de toezegging van de ondernemer de betreffende cursussen te zullcn volgen. Op 
overtrcdingen werd niet actief gecontroleerd. Vcrmcldenswaard is verder dat belangcn-
behartigingsorganisaties van immigranten in samenwcrking met brancheorganisaties in 
enkele branches, zoals de slagers- en bakkcrsbranche, op de doelgroep toegesneden 
opleidingstrajecten hebben opzet. Dit heeft ertoe geleid dat ccn aantal allochtone 
dctailHsten zich heeft kunnen kwaHficercn voor de betreffende branches. 

Planologisch en economisch beleid 

De toegankcHjkheid van de winkeldetailhandcl is verder gcrcguleerd door het 
planologischc en economischc beleid van de gemccnte Amsterdam. Gemcente en 
stadsdelen zijn verantwoordeHjk voor dc planning van dc verzorgings functic in hun 
gcbied. Dat houdt in dat het gewenste volume aan detailhandelsvoorzicningen en, tot op 
zekcre hoogte, het type detailhandel in bestcmmingsplannen worden vastgelegd. In die 
plannen wordt opgenomen welke locaties zijn toegestaan voor detailhandel en in welke 
bedrij fspanden — eventueel in welke omvang — die functic mag worden uitgeocfend. Het 
aantal detaUhandelsvestigingen per blok of gcvelwand en het tocgestane vlocroppervdak 
worden soms gemaximeerd. In het bestemmingsplan zijn voor elk pand bebouwings- en 
gebruiksregels vastgelegd. Dat betckent dat er niet zomaar mag worden vertimmerd; 
uitbreiding en verbouwing van dc winkekuimte zijn aan verschiUende regcls gebonden. 

In het economischc beleid wordt in de rcgel uitgegaan van selectievc concentratie 
van winkelvoorzieningcn. In dc RuimtcHjk-Economische Structuur (RES) worden dc 
gewenste en niet-gewenste concentraties vastgelegd. Bestaande concentraties kunnen 
dcrhalve vanuit de RES als ongewenst worden bcschouwd. 

Bestcmmingsplannen, subsidies en samenwerkingsverbanden zijn de instrumenten 
die lokale overheden ter beschikking staan om het nagestrcefde beleid uit te vocren. Met 
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subsidies kunnen gewenste concentraties worden gestimuleerd en niet-gewenste 
afgebouwd. Verdcrgaand detailhandelsbeleid kan er toe strekken ccn gewenste branche-
samenstelHng binnen winkclgcbicdcn actief te bevorderen. Naast subsidies kunnen 
hierv^oor samenwerkingsverbanden met eigenaren van de winkclpandcn en gevestigde 
winkcHcrs worden opgezet. Het wordt steeds meer gebruik dat samenwerkingsverbanden 
een centrummanagcr voor dat docl aanstellen. 

Toegang tot vestigingspunten 

Los van samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van lokaal detailhandelsbeleid, zijn 
het dc eigenaren die de toewijzing van winkclpandcn in handen hebben. Het ovcrgrote 
dcel van de winkclpandcn in Amsterdam betreft huurpanden van particulierc eigenaren, 
corporaties of beleggers. Dc huurtermijn bedraagt in dc rcgel vijf jaar, met een optic op 
verlenging met nog eens vijf jaar. MogcHjk is ook een 'in-de-plaatsstelHng', waarbij ccn 
huurder het huurcontract met goedvinden van dc eigenaar aan een ander overdraagt. 
Door hun machtspositie in het aanbieden van of instemmen met een huurcontract hebben 
verhuurdcrs de toegang tot vestigingspunten en winkclgcbicdcn in handen, en daarmec in 
feite ook dc toegang tot winkcldctailhandelsondcrncmcrschap. Die invloed kan tamcHjk 
ver rcikcn. In de detailhandel gcldt dc gcvlcugclde uitdrukking 'locatie, locatie, locatie', 
waarmee tot uitdrukking wordt gcbracht dat het vcstigingspunt ccn van dc sleutelfactoren 
tot succes vormt. Of en waar er wordt verhuurd, wordt gegeven de 
cigendomsverhoudingen dus bepaald door onroerendgocdcigenarcn. Het komt voor dat 
leegstand welccns voor Hef wordt genomen in ahvachting van ccn 'passende' huurder. In 
het gcval van samenwerkingsverbanden tussen lokale overheid, eigenaren en winkeHers 
om een nagestrcefd branchcproficl te bereiken, kan dc cigcnaar zelfs ccn vergoeding in dc 
huurdcrwing ont\"angen. 

Uit het tot nu toe geschctste beeld bHjkt hoezeer detailhandelsondcrnemerschap voor 
nieuwkomers aan bcpcrldngcn ondcrhevig is. EigenHjk is cr in dc dctaUhandelssector 
nogal wat fantasic nodig bij de gedachte van 'vrij ondernemerschap'. Allcreerst gelden 
voor bepaalde branches opleidingseisen. Voor de ambulantc handcl dicnt daarnaast ook 
ccn (langc) wachttijd in aanmerking te worden genomen. Het lokale ruimtcHjke-
ordcningsbeleid perkt de vrijhcid tot ondcrnemen verder in. Of aspiranten worden 
toegelatcn tot ccn beoogd vcstigingspunt is voorts afhankcHjk van de instemming van 
eigenaren van winkclpandcn, die op dit punt kunnen samenwerken met gevestigde 
winkeHers. Ook fysieke condities kunnen de onrwikkcHngsmogeHjkheden bcmoeiHjkcn. 
Meer en meer gcldt bovendien dat het grootwinkelbedrijf door ontwikkcHngen in de 
aanbodstructuur in ccn gunstiger positie komt. 

16 



3.4 D e herkomstachtergronden 

Als gezegd kunnen immigrantengroepcn kunnen vanuit hun herkomstachtergronden 
interne hulpbronncn voor detailhandelsondcrnemerschap gencrcren. Gcnoemd zijn reeds 
de opkomst van gespeciaHseerde marktsegmentcn, etnisch ondernemerschap, de mogcHjk-
heid o m nieuwe producten of combinatics op dc markt tc brcngen en het aanborcn van 
nieuwe aanvoer- en of leverancierskanalen. Deze aspecten passeren hier de revue. 

Etnisch ondernemerschap 

Interne hulpbronncn die verbondcn zijn met herkomstachtergronden kunnen in principe 
alle onder de nocmer van 'etnisch ondernemerschap' worden geschaard. 'Etnisch' is in de 
context van allochtoon ondernemerschap immers geoperationaHsccrd als zijnde 
ondernemerschap waarbij aspecten van de bedrijfsuitoefcning tc maken hebben met de 
achtergrond van de immigrant of met het immigrant-zijn (zie paragraaf 2.3). In dit 
onderzoek is ci-voor gekozcn dc herkomstgerclatecrde hulpbronncn nader te 
differenticren. 

Ik spreck van specifiek 'etnisch ondernemerschap' in situatics waarin een of meer 
van dc volgende karakteristieken gelden: het maken van lange wcrkdagen en werkweken; 
het genocgen nemen met een karige, vaak lagere dan voor de branche gebruikcHjkc 
beloning; het gebruik maken van groepsspecificke bcdrijfsfinancicring; de personcle inzet 
van mcdemigranten; klantenloyaHtcit; en tot slot het benuttcn van etnische netwerken 
voor de bedrijfsuitoefcning. Door op etnische wijzc te ondcrnemen reaHscert de 
ondernemer comparatief voordcel. De ondernemer werkt verhoudingsgewijs met ccn 
lager kostenniveau en kan zo stand houdcn waar ccn 'doorsnceondernemer' aUang het 
bijltje erbij neer zou hebben gclcgd. 

GespeciaHseerde marktsegmentcn 

Specifieke cultuuruitingcn, reHgicbeleving, cetgewoonten, woninginrichting, cultuur
gebonden mode en Hchaamsverzorging kunnen leiden tot het ontstaan van 
gespeciaHseerde marktsegmentcn, die vaak ook het beste door ondernemers uit dc 
betreffende groep kunnen worden bediend. Bij voldoende consumentendraagvlak kunnen 
zich zelfs etnobranches formcrcn. 

Nieuwe producten, nieuwe combinatics op de markt 

Immigranten kunnen door hun bekendhcid met andere producten en /of productiewijzen 

uit de herkomst- of diasporagebieden nieuwe producten of nieuwe combinatics op dc 

markt brcngen. 
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Toegang tot nieuwe aanvoer- en leverancierskanalen 

Contacten en bandcn met herkomst- en /of diasporagebieden kunnen allochtone 
detaUHsten in de gclegcnhcid stellen concurrcrende aanvoer- en /of leverancierskanalen 
aan te borcn. 

Dc verwachting is dat Amsterdamse immigrantengroepcn in meer of mindere mate over 
deze interne hulpbronncn voor detailhandelsondcrnemerschap beschikken, en deze zuUen 
weten tc benuttcn ten bate van hun onderncmerschapsactivitciten. 

3.5 Tot slot 

Op basis van Htcratuur zijn vier factoren afgeleid die dc ontwikkeling van allochtoon 
dctaihandelsondernemerschap kunnen beinvloeden: dc economische factor, de ruimteHjke 
factor, de institutionele factor en dc herkomstachtergronden. Aan dc hand van de eerstc 
dric factoren is de Amsterdamse context voor de onnvikkcHng van detailhandels
ondernemerschap onder allochtone groepen uitgcwerkt. Het blijkt dat er voor 
immigrantengroepcn, als 'nieuwkomers op achtcrstand', relatief vecl drcmpels zijn voor 
dcclname aan de detailhandelssector. Andcrzijds beschikken immigrantengroepcn vanuit 
hun herkomstachtergronden over hulpbronncn die zij voor detailhandels
ondernemerschap kunnen inzcttcn. Er zijn dus bepcrkingen, maar ook trocvcn. 

Hoe ontwikkelt zich het ondernemerschap van allochtone groepen nu in dc sector 
van dc detailhandel? Op welke wijzc structurcren dc genoemde factoren dc ontwikkeling? 
Wat is de spccificke betekenis van herkomstachtergronden? 

18 



4 ALLOCHTONE DETAILHANDEL IN ZICHT 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van kwantitatieve gegevens ccn beeld geschetst van de 
mate waarin en dc wijzc waarop allochtone groepen participeren in het detailhandels
ondernemerschap. Aan de orde komen de aantaUen werkzame dctailHsten in Nedcrland en 
dc vier grote steden, naar r\'pe detaUhandcl(food/non-food; winkeldetaUhandcl/niet-
winkcldetailhandel) en groepen; de spreiding over branches en enkele andere bijzonder-
hedcn. De pcildatum van dc data is januari 1998. 

4.1 Mate van participatie in Nederland en in de vier grote steden 

Anno 1998 warcn er circa 5.000 dctaUhandclsbedrijven in handen van allochtone 
ondernemers. Tabel 4.1 geeft een overzicht van dc omvang van de allochtone detailhandel 
in Nederland. 

Tabel 4.1 Allochtone detailhandel in Nederland, food en non-food 

detailhandel food 
detailhandel non-food 
totaal 

Bron: Eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 

Scheve verhouding food/non-food 

Allochtone ondcrnemingen zijn stcrk overvcrtcgenwoordigd in dc foodsector. Is de 
situatie in het algemeen zo dat er tegenover clkc winkclonderneming in de foodsector 
nagenoeg dric in de non-foodsector staan, bij allochtonen is die verhouding grofweg een 
op een! Het aantal winkelbedrijvcn in de foodsector is zelfs groter (1.504 versus 1.459). 
Opvallend is dat bij de niet-winkcldetailhandel de non-foodsector dominant is. Het betreft 
hier vooral markthandel, onder andere in klcding. 

in winkel 

1.504 
1.459 
2.963 

niet in winl<el 

335 
1.635 
1.970 

totaal 

1.839 
3.094 
4.933 

19 



Aandeel vier grote steden 

lets mcer dan de helft van alle detaUhandelsondcrnemingen bevindt zich in dc vier grote 

steden. Amsterdam telt in absolute zin dc mceste bedrijven: ruim een vijfde van de 

bedrijven is gcvcstigd in Amsterdam (tabel 4.2). Ook in relaticvc zin is sprake van een 

over^^crtegenwoordiging ten opzichte van de andere drie grote steden (zie ook tabel 4.3). 

Tabel 4.2 Allochtone detailhandelsvestigingen in de vier grote steden en Nederland 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Nederland 

Turkije 
Suriname 
Marokko 
India 
Pakistan 
Italie 
Ned.Antillen 
China+Hongkong 
Iran 
overigen 
totaal allochtonen 

213 
238 
182 
177 
94 
32 
17 
34 
7 

285 
.279 

211 
142 
91 
36 
72 
10 
9 
24 
7 
59 
661 

136 
145 
60 
65 
71 
20 
17 
6 
17 
60 
597 

44 
17 
58 
9 
3 
6 
4 
3 
4 
29 
177 

1.192 
797 
748 
373 
314 
180 
150 
117 
100 
962 

4.933 

Bron: Eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 
De inventarisatie is exclusief de handel in auto's/motorfietsen, -accessoires en benzineverkoop-
punten. Naar schatting waren er op de peildatum slechts geringe aantaUen allochtone detaillisten 
in deze bedrijfstakken werkzaam. 

Tabel 4.3 Omvang allochtone detailhandel in vier grote steden ten opzichte van 
beroepsbevolking 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht 

omvang allochtone beroeps- 91.520 63.250 48.500 17.250 
bevolking* 

aantal allochtone detail- 13.98 10.45 12.31 10.26 
handelsbedrijven per 1000 
beroepsbevolking 

aantal allochtone winkel- 7.2 7.9 7.7 7.01 
bedrijven per 1000 
beroepsbevolking 

* Berekend op basis van CBS-gegevens over het jaar 1999. 



Het bccld verandert cchter als naar type detailhandel wordt gckeken. Wordt aUcen de 
winkeldetailhandcl in ogenschouw genomen, dan valt dc Amsterdamse ovcrvcrtegen-
woordiging wcg. Het verhoudingsgewijs grotere aantal detaUHsten in Amsterdam is 
welHcht medc te danken aan dc positie die de markthandel in de hoofdstad heeft. Bijna 
een derde van dc Amsterdamse detaUHsten is werkzaam in dc ambulantc handel. Nergens 
anders zijn cr zoveel markten als in Amsterdam (in totaal 28 week- en dagmarkten). Van 
de allochtone detaUHsten is een op de drie werkzaam op de markt. In Amsterdam zijn 
twee op de vijf dctailHsten marktkoopman. 

Niet bekend is overigens in welke mate dc ingeschrcven marktkoopHcdcn ook 
daadwcrkcHjk een marktstaanplaats bezctten. Voor dc Amsterdamse dagmarkten bestaan 
cr langc wachtHjsten. 

Tabel 4.4. laat zien dat Bcverwijk een bclangrijkc plaats inneemt in de markthandel onder 
allochtone groepen, vooral bij Turken en Marokkanen. Zoals bekend is daar ccn oosterse 
wcckendmarkt gcvcstigd. 

Tabel 4.4 Spreiding van allochtone markthandelaren over de vier grote steden en Beverwijk 

Turkije 
Suriname 
Marokko 
Antillen 
India 
Pakistan 
Iran 
China + Hongkong 
Italie 
overig 
totaal 

Amsterdam 

38 
92 
78 
5 

155 
55 
3 
4 
8 

113 
551 

Rotterdam 

29 
13 
14 

0 
24 
39 

0 
0 
2 

11 
132 

Den Haag 

29 
29 
11 

1 
48 
58 

2 
1 
1 

16 
196 

Utrecht 

2 
1 

15 
0 
5 
1 
0 
0 
1 

10 
35 

Bev 

138 
13 

107 
1 
5 

27 
2 
0 
1 

17 
311 

Bron: Eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 

Participatie van groepen 

O p landeHjk niveau vormen Turken met een aantal van 1.192 de grootste groep 
allochtone dctailHsten. Marokkanen en Surinamers volgen op afstand. Zeer opvaUend is 
het aandeel van Indiers en Pakistani. Van dc vijf belangrijkste groepen zijn zij 
verhoudingsgewijs het mccst actief in dc detailhandel (zie tabel 4.5). De vijf groepen 
ncinen tczamen 70 procent van het allochtone detailhandelsondcrnemerschap voor hun 
rekening. 
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Tabel 4.5 Aantal detailhandelsbedrijven ten opzichte van de beroepsbevolking bij de vijf 
belangrijkste groepen en Nederland 

India Pak Turk Marok Sur Nederland 

schatting beroeps- 7.500 7.500 90.000 74.000 135.000 7.097.000 
bevolking* 

aantal detailhandels- 49.73 41.87 13.24 10.11 5.90 12.12 
bedrijven per 1000 
beroepsbevolking 

* Bron schatting beroepsbevolking (1999) Turken, Marokkanen, Surinamers en Nederland: op 
basis van Van den Tillaart 2001 en O+S 2000. De schatting van de beroepsbevolking bij Indiers 
en Pakistani is gebaseerd op aannames: namelijk de helft van de geschatte bevolkingsomvang. 
Het aantal detailhandelsbedrijven in Nederland is geschat op 86.000 (Van den Tillaart 2001). 

Stad en groep 

Tussen dc steden zijn cr soms verrassende verschUlcn. Zo is het aantal Turkse detaUHsten 

in Amsterdam net icts groter dan in Rotterdam, tcrwijl Rotterdam een duidcHjk omvang-

rijkerc Turkse bevolking heeft.'^ En Den Haag telt net icts mcer Surinaamse dctailHsten 

dan Rotterdam, tcrwijl in Rotterdam duidcHjk mcer Surinamers wonen. In Utrecht 

vormen Marokkanen de grootste groep detaUHsten. Marokkanen zijn ook verrewcg de 

grootste immigrantengroep in Utrecht. 

Sekse 

Op basis van de gegevens van de Kamers van Koophandel is het mogcHjk het aandeel van 

vrouweHjkc detaUHsten te bcnadercn (zie tabel 4.6). 

Tabel 4.6 Percentage vrouwen onder allochtone detaillisten 

Antill. Chin.+Hk. Sur. Ital. Turk Iran Paki India Marokk tot. 

34 33 28 27 18 15 13 12 6 21 

Bron; Eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 

'̂  Dit gegeven is eerder uit ancier onderzoek naar voren gekomen (Rekers 1993). 
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Tabel 4.6 laat zien dat cr sterke verschiUcn tussen groepen zijn. Onder AntilHaanse, 
Chinese en Surinaamse dctailHsten zijn vrouwen het sterkst vertcgenwoordigd, onder 
Marokkanen het minst. 

4.2 Wijze van participatie 

Detailhandel in winkel/food 

Foodbranches zijn in de aUochtone detailhandclsbedrijvigheid stcrk ovcr\^ertegen-
woordigd (zie tabel tabel 4.7). KenneHjk verschaffen de branches die met dageHjkse 
levensmiddclcn van doen hebben de belangrijkste basis voor het aUochtone detailhandels
ondcrnemerschap. Maar Hefst driekwart van de Turkse winkcldetailHstcn is in de 
foodsector actief. Met ccn aandeel van 40 procent zijn zij zeer prominent aanwezig in de 
foodsector. Toch domineren zij niet alle branches. Marokkanen zijn evenecns stcrk bij dc 
foodsector betrokken en zijn het sterkst aanwezig in het slagersbedrijf en dc visdctail-
handel, bij de laatste zelfs zeer opvallend. Van dc 22 vishandclszaken zijn er maar Hefst 14 
in handen van Marokkaanse detaUHsten. 

De drie grote immigrantengroepcn zijn in dc foodsector het mccst betrokken bij 
leveringcn aan dc eigen groep. Dc Turkse detaUHsten zijn cchter ook actief in het 
algemcne marktsegment. 

Detailhandel in winkel/non-food 

De non-foodsector is ondervertegenwoordigd. Van dc drie grote immigrantengroepcn is 
het tot nu toe alleen de Surinamers gelukt gocd door te dringen. Een op de vier winkel
bedrijvcn in deze sector is in handen van Surinaamse dctailHsten en een mccrderheid van 
dc Surinaamse winkelbedrijvcn bevindt zich in de non-foodscctor. Turkse en 
Marokkaanse dctailHsten zijn verhoudingsgewijs vecl minder in de non-foodsector actief. 

Opvallcndc branches in de non-foodscctor zijn bovenkleding, elektrotechnische 
detailhandel en juwcHcrszaken. Bijna alle immigrantengroepcn zijn verhoudingsgewijs het 
mccst actief in de bovenkledingbranche. Surinaamse dctailHsten leggcn ook ccn sterke 
betrokkenheid aan de dag in de elektrotechnische en juwclicrsbranchc. Indiers vallcn op 
door hun betrokkenheid in dc bovenkledingbranche. 

Ambulantc handel 

Bij de detaUhandel die niet in winkels wordt beocfend (ambulantc handel) is de non-
foodsector overv'ertcgenwoordigd. Zoals eerder bleek betreft het hier vooral markthandel. 
Handcl in textielwaren heeft ccn belangrijk aandeel hierin. Ook in dc ambulantc handcl 
zijn de Turken, Marokkanen, Surinamers, Indiers en Pakistani het mccst 
vertcgenwoordigd. Turken en Marokkanen staan het mccst op de Bcvei"wijkse markt. 
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Tabel 4.7 Globaal beeld van branche (detailhandel in winkel) en groepen op landeHjk niveau 

Turkije Surinam Marokko India Pakistan Italie Antillen Ch+Hngk Iran overig totaal 

visdetailhandel 3 
slagerijen 134 
agf-zaken 95 

buitenl. Ievensmidd.140 
brood & banket 85 
slijters 3 
tabak 15 

alg. Ievensmiddelen139 
overig food 

parfums&cosmetica 0 
drogisterijen 0 
bovenkleding 54 
schoenen 10 
woninginrichting 23 
elektrotechn. 20 
doe-het-zelf 3 
detailh. gemengd 16 
tweewielers 3 
boekhandels 2 
juweliers&horlogers 12 
bloemen 0 
tuincentra 0 
sport 0 
optieken 0 
overig non-food 

totaal detailhandel 
in winkel 
detailhandel niet in 

winkel 
detailhandel totaal 1.192 

0 
16 

6 
112 

7 
8 

20 
34 

12 

9 
48 

2 
7 

37 
2 
3 
4 
5 

28 
13 

0 
6 
6 

797 

14 
168 

21 
24 
13 
0 
5 

37 

1 
1 

18 
2 
6 

12 
0 
8 
1 
4 
1 
3 
0 
1 
1 

748 

0 
0 
0 

13 
0 
1 
2 
1 

2 
0 

13 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 

377 

0 
8 
1 

19 
0 
0 
8 

14 

3 
2 

15 
0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
1 
0 

314 

0 
2 
1 
6 
3 
0 
4 

14 

0 
1 

9 
4 
3 
0 
2 
3 
1 

0 
4 
2 
0 
1 
3 

180 

0 
4 
1 
1 
0 
0 
2 
2 

0 
0 
5 
0 
6 
7 
0 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
5 

150 

1 
0 
1 

42 
0 
0 
0 
4 

0 
0 
3 
1 

2 
1 
2 

12 

4 
21 
12 
54 

6 
5 

12 
4 

totaal food in winkel 

0 
0 
4 
2 
0 
1 
0 
4 
0 
3 
9 
2 
0 
0 
0 

totaal 

117 

0 
0 
2 
0 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 

non-food in 

100 

1 
5 

44 
8 

20 
26 

7 
7 
5 

13 
17 
22 

2 
5 
4 

winkel 

962 

22 
353 
141 
412 
116 

18 
70 

302 
70 

1.504 

19 
18 

212 
28 
68 

110 
16 
46 
15 
30 
83 
44 

3 
19 
21 

728 
1.459 

2.963 

1.970 

4.933 

Bron: Eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 

Tabel 4.7 geeft een globaal bccld van dc branchcring op landeHjk niveau. Bijlagc 1 bevat 
een nadere beschrijving van de specificiteitcn per branche. Dc branchcring voor de vier 
grote steden is opgenomen in tabel 4.8. In hoofdstuk 5 volgt ccn gcdetaiUcerd beeld van 
de branchcring per immigrantengroep in de Amsterdamse situatie. 
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Tabel 4.8 Branchering allochtone detailhandel In de vier grote steden 

visdetailhandel 
slagerijen 
agf-zaken 
buitenl. levensmidd. 
brood & banket 
slijters 
tabak 
alg. levensmiddelen 
overig food 

Amsterdam 

8 
105 
32 
85 
20 

2 
25 
70 
16 

totaal food in winkel 363 

parfums&cosmetica 
drogisterijen 
bovenkleding 
schoenen 
woninginrichting 
elektrotechn. 
doe-het-zelf 
detailh. gemengd 
tweewielers 
boekhandels 
juweliers&horlogers 
bloemen 
tuincentra 
sport 
optieken 
overig non-food 

totaal non-food 
winkel 
totaal detailhandel 
in winkel 
detailhandel niet 
in winkel 

7 
2 

52 
3 
5 

35 
1 
9 
1 
9 

19 
4 
0 
3 
2 

144 

296 

659 

620 
waarv. markthandel (551) 

detailhandel totaal 1.279 

Rotterdam 

6 
72 
30 
64 
29 
4 

14 
46 

7 

272 

4 
6 

46 
8 

15 
15 
2 
7 
3 
3 

20 
5 
0 
0 
1 

95 

230 

502 

159 
(132) 

661 

Den Haag 

3 
43 

7 
54 
13 
6 

14 
41 

8 

189 

5 
2 

29 
3 
5 

10 
3 

10 
4 
7 

15 
2 
0 
4 
0 

85 

184 

373 

224 
(196) 

597 

Utrecht 

1 
22 
11 
5 
5 
0 
2 

18 
3 

67 

0 
1 
5 
0 
3 
8 
0 
1 
0 
1 
5 
0 
0 
1 
0 

30 

55 

122 

55 
(35) 

177 

4 grote steden 

18 
242 

80 
208 

67 
12 
55 

173 
34 

891 

16 
11 

132 
14 
28 
58 

6 
27 

8 
20 
59 
11 
0 
8 
3 

354 

765 

1.656 

1.056 
(914) 

2.714 

Nederland 

22 
353 
141 
412 
116 

18 
70 

302 
70 

1.504 

19 
18 

212 
28 
68 

110 
16 
46 
15 
30 
83 
44 

3 
19 
21 

728 

1.459 

2.963 

1.970 
(1.627) 

4.933 

Bron: Eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 

4.3 Conclusie 

AUochtone groepen hebben ccn duidcHjkc entree gekregen in het detailhandelsondcr
nemerschap, vooral Turken, Surinamers, Marokkanen, Indiers en Pakistani. Deze vijf 
groepen vertegenwoordigen gezamcnHjk 70 procent van de aUochtone detailhandel en 
participeren alle met betekenende aantaUen. In relaticvc zin valt vooral de participatie van 
Indiers, Pakistani en Turken op. 

In dc winkeldetailhandcl is dc foodsector dominant. Vooral Turken en 
Marokkanen zijn daar stcrk in vertcgenwoordigd. Surinamers Hjken op te schuiven naar dc 
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non-foodscctor: meer dan dc helft van dc Surinaamse winkelbedrijvcn opcreert in deze 
sector. 

De drie grotere immigrantengroepcn leveren nog in bclangrijkc mate aan dc eigen 
groep, maar gaandeweg Hjkt markt\rcrbreding op te treden. Turkse detaUHsten betreden 
vaker de algemcne markt in de foodsector, Surinamers de non-foodsector. 

Ambulantc handel (mccst markthandel) maakt 40 procent van dc allochtone 
detailhandel uit. Non-foodbranches zijn in de ambulantc handcl over\'ertegenwoordigd. 
\^ooral Indiers, Pakistani en Surinamers staan op reguHere markten, Turken en Marok
kanen zijn daarin nog echt doorgedrongcn. De markthandel van dc twee laatste groepen is 
overwegend geconccntrccrd op de oosterse wcckendmarkt in Bcverwijk. AannemeHjk is 
dat de drempcl voor de reguHere warenmarkt voor deze twee groepen hoger Hgt vanwegc 
de formclc vercistcn. De entree van allochtone groepen in het detailhandelsondernemer
schap is dcrhalve sclecticf. 

De dctailhandclsactiviteitcn van de dric grotere immigrantengroepcn vinden hun 
oorsprong vooral in de foodsector. Deze groepen Hjken in de gespeciaHseerde markt
segmentcn, waarin het consumentendraag\dak van de eigen groep voorziet, een goede 
entree tc hebben gevonden. De relcvantic van herkomstachtergronden komt ook op een 
andere wijze tot uitdrukking: sommige branches zijn direct verbondcn met de 
specificiteitcn die men uit het herkomstland heeft mcegenomen. 
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5 O N T W I K K E L I N G S P R O F I E L A M S T E R D A M 

In de dctaUhandclsprofielen van dc vier gekozcn immigrantengroepcn (Surinamers, 
Turken, Marokkanen en Indieres) worden drie aspecten in het bijzonder beschreven: de 
opkomst van het detailhandelsondcrnemerschap; de ontwikkcHng van de branchcring; en 
de ontwikkcHng van de positie. Aansluitcnd wordt ook in algemcne zin ingegaan op de 
allochtone dctailhandelsontwikkcHng in Amsterdam. Aan de orde komen het uitblijven 
van een gebicdsoverstijgendc bazaar — ccn opvaUende karaktcristiek in andere grote 
Europese steden met ccn hoge concentratie aUochtone bewoners —, en een typering van 
de positie van allochtone detaUHsten. 

5.1 Surinaams detailhandelsondernemerschap 

Opkomst van het detailhandelsondernemerschap 

Surinamers vormen reeds lang dc grootste immigrantengroep van Amsterdam. Met een 
bcvolkingsaantal van ruim 70.000 maken zij bijna tien procent van de Amsterdamse 
bevolking uit (O+S 2000). De Surinaamse bevolkingsgroep bestaat uit verschUlendc 
etnische catcgoricen, waar '̂̂ an dc belangrijkste de Creolen, Hindostanen, Javanen en 
Chinezen zijn.'^ Momcntcel behoort een derde van de grocp tot dc tweede gencratic. 

Het Surinaamse ondernemerschap kwam na de Tweede Wcreldoorlog vooral op in 
de horecasector. Cafes en entertainmcntbedrijven vormden al vroeg na dc oorlog dc eerstc 
activitciten van Surinaamse ondernemers. Tot halverwcge de jarcn zestig waren het vooral 
autochtone ondernemers die Surinaamse kruidenierswaren verkochten, onder wie de 
bckende Ome Herman van de Albert Cuypmarkt, maar in diezelfde tijd gingen ook 
Surinamers zich toeleggen op dc import en handel in tropische warcn. Vooral in het begin 
van dc jaren zcventig krecg de Surinaamse detailhandel ccn forse impuls door dc stcrk 
toegenomen migratie. Ook het aantal zaken nam tocn stcrk toe. 

Van de circa 214 Surinaamse bedrijven die in het begin van de jaren tachtig actief 
waren, behoordc een derde tot de detailhandel. De detaUhandel heeft dus een bclangrijkc 
positie gehad in de ontwikkcHng van het Surinaamse ondernemerschap. Het hoogtcpunt 
in die ontwikkcHng vicl in de eerstc helft van de jarcn negentig. In 1993 werden 223 
detailhandelsbedrijven geteld. Vijf jaar later, in 1998, was dit aantal nauwcHjks gcgroeid 
(238); het relaticvc aandeel van de detailhandel in de Surinaamse bedrijvigheid neemt 
feitcHjk af'̂ ' Het accent is in de tussentijd verschovcn naar de non-foodsector (tabel 5.1). 

'̂  Zie verder o.a. Choenni 1997. 
"' Uit landelijke cijfers blijkt dat liet totale aantal bedrijven onder Surinamers in de periode 1992-1998 is 
toegenomen van .3.658 naar 4.640, een groei van 27 procent. In die periode groeide het aantal Surinaamse 
detaillisten in Amsterdam met 7 procent. 
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De detailhandel wordt van oudsher gedomineerd door Hindostaanse en Chinese 
ondernemers, ook in Amsterdam. Er zijn wcinig Creoolse ondernemers als detailHst 
werkzaam. 

Tabel 5.1 Ontwikkeling van Surinaamse detailhandelsbedrijven 

1984 1993 1998 

aantal Surinaamse detailhandelsbedrijven 62 223 238 
aandeel van food 61% 30% 26% 

Bron gegevens 1984: Boissevain et al. 1984 (gehergroepeerd); 1993: Choenni 1997; 
1998: eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 

De brancheontwikkeling 

Dc branchcontwikkcHng laat in dc loop der tijd ccn verschuiving zien. Aanvankelijk ging 
het vooral om foodbedrijven die ccn overwegend Surinaamse klantcnlaing bedienden (en 
nog steeds bedienen). Gaandeweg vond een verbreding plaats naar ook andere branches 
en is dc betekenis van dc foodbranches afgenomen. In dc non-foodsector richten Suri
naamse detaUHsten zich naast dc branches die de eigen groep bedienen ook nadrukkelijk 
op dc algemcne markt. Dc mcestopvaUcnde branches worden hieronder kort get}'peerd. 

Voodsector 

De Surinaainse detailhandel is vooral als tropische levensmiddelenhandcl ('toko') 
opgekomen, waar levensmiddclcn, vis, vices en snacks werden verkocht. Dc toko 
fungcerde ook als ontmoctingsplaats voor Surinamers, waar allerlei wederwaardighedcn 
werden uitgewisseld en bij tijd en wijle ook heftige discussies over de poHticke situatie in 
Suriname werden gevoerd. Dc Albert Cuypmarkt fungcerde als concentraticgebied voor 
toko's, maar ook op andere dagmarkten, zoals de Dappcrmarkt, Ten Katcmarkt en 
Vespuccimarkt, waren zij te vinden. De toko heeft zijn functic van ankerpunt in de jaren 
negentig vcrlorcn en is als branche grotendcels gesanerccrd. Dc necrgang op de Albert 
Cuypmarkt is karaktcristiek. Van de vijfticn spcciaalzakcn ten tijde van dc hoogtijdagcn 
zijn cr momcntcel nog maar dric over. Behalvc aan concurrentic door supcrmarkten 
wijten ondernemers dc teloorgang van de Surinaamse detailhandel op de Albert Cuyp
markt vooral aan de verslechtcrde bereikbaarheid per auto en dc invoering van het bctaald 
parkcren. Enkele detaUHsten besloten om die redenen uit te wijkcn naar Zuidoost, waar de 
bereikbaarheid goed is en waar zich ccn grote 'thuismarkt' bevindt. Een andere onder
nemcr heeft haar assortiment aangcpast en verhandclt nu rcligicus-culturele producten, 
'waar nog groei in zit'. De paar ovcrgcblcvcn toko's Hjken voorlopig wel perspcctieven te 
hebben, al vrcest ccn enkele ondernemcr dat nieuwere gencratics Surinamers minder 
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exotisch zullcn gaan eten. De toko's van Chinese Surinamers kennen vaak ccn ruimer 
assortiment dan die van dc andere Surinaamse groepen. Zij mikken ook op een bredere 
klantcnkring. 

Opmcrkelijk is dat Surinaamse dctailHsten nauwcHjks het slagersvak uitocfenen. 
Ten opzichte van 1984 is het aantal slagers (zes) niet toegenomen, waarschijnHjk zelfs icts 
verminderd. MogcHjk is de oorzaak hiervan dat Surinaamse mosHms voor ritueel geslacht 
vices ook bij Pakistaanse, Marokkaanse en Turkse slagers tercchtkunnen. Vooral in stads-
dccl Ztiidoost, dat vecl Sunnaamsc bewoners telt, valt op dat t}.'pisch Surinaamse 'slacht' 
als doksa (Surinaamse ecnd) en ook ::vutvlees (gepekeld vices) door Nedeiiandse slagers 
wordt aangeboden, al dan niet in combiondernemerschap (Nederlands-Surinaamse duo's). 
Ook (bankct)bakkcrs zijn onder Surinaamse dctailHsten slechts sporadisch te vinden. 

Non-foodsector 

Dc spreiding over non-foodbranches is gevarieerdcr. Anders dan in dc foodsector 
bedienen vecl detaUHsten niet-ctnische markten; Surinamers drijven zulke uitecnlopende 
zaken als kledingwinkels, elektrotechnische winkels, apotheken en optieken. Etno
branchering zien wc onder andere terug in het grociende aantal winkels in rcHgicus-
culturele producten. Het gaat hier om ccn klein marktsegment dat de laatste jaren aan 
betekenis wint, en waarin allerhande produc-ten worden verkocht voor rcligieuzc en /o f 
culturele ceremonicen en aanverwante zaken. Een toko-ondcrneemster die haar 
assortiment in deze richting heeft gewijzigd, ziet voor dit segment ook een grociende 
interesse bij sommige autochtonen. Een andere etno-branche is die van entertainment. 
Surinaamse muziek staat nog steeds in de belangstelHng, ook bij de jongcrc gencratics; er 
is zelfs sprake van ccn herwaardering bij jongeren. Een aiTimercnd feestcircuit, waarin 
jongeren volop participeren, houdt die interesse ook levend. De markt voor muziek van 
Surinaams-Hindostaanse origine is overigens icts cxclusiever dan die van Creoolse origine, 
die ccn breder pubHck weet te bereiken. 

Een etnobranche die vooral onder dc Hindostanen opgang maakt, is dc etnische 
mode. Cultuurgebonden kleding en andere persoonHjke tocrusting Hggen aan de basis. Dit 
marktsegment wordt ook bediend door Indiase en Pakistaanse ondernemers. Overigens is 
bij alle Surinaamse subgroepen ccn hcrlcving van elcmentcn van specifieke cultuur-
belcving merkbaar, hetgcen een vraag gencrcert naar dito producten. Een bijzonder 
segment betreft de producten voor huid- en haarverzorging. Surinaamse (Creoolse, 
Hindostaanse en Chinese), maar ook Nederlandsc, Pakistaanse en Indiase detaUHsten zijn 
in dit marktsegment actief 

De mccst opmerkeHjke etnobranche in dc non-foodscctor is cvenwel die van de 
goudjuwcHcrs. In de Surinaamse detailhandel is dc juwcHcrsbranchc dc mccst stabiele 
geweest; nagenoeg aUc zaken die aan het begin van de jaren tachtig bestonden, zijn er nog 
steeds. Er zijn ook nieuwe zaken bij gekomen, zelfs ccn Surinaamse diamantair. Het 
kernassortiment van Surinaamse juwcHcrs zijn sicraden van edclmetaal, in het bijzonder 
van 'hoogkaiaats goud'. Hicrmec hebben dc Surinaamse juweliers ccn marktsegment in 
handen dat niet makkcHjk door anderen kan worden bediend. De juwcHers zijn in de 
afgelopen jaren stcrk geprofessionaUscerd. Zo zijn vecl winkels gemoderniscerd en 
beschikken dc mceste ondernemers over de vereiste vakdiploma's en ccrtificaten. Zij 
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hebben hun klantcnkring in dc loop der jarcn zien uitbreiden: ook autochtone 
Ncderlandcrs en andere aUochtone groepen weten de Surinaamse juweliers tc vinden. 
Opvallend is dat alle Surinaamse juwcHcrszaken beveiHgd zijn met een clcktronisch te 
bedienen in- en uitgangssystecm; bezoekers komen dc zaak alleen in en uit met 
goedvinden van de eigenaar. 

Van alle detaUhandelsbranches is de juwcHcrsbranchc wcUicht de mccst winst-
gevende. Twee ondernemers gaven aan omzctten van rend ccn miljocn te draaien, met 
nettowinsten die boven een ton Hggen. Ook de toekomstperspectieven zijn gunstig, omdat 
ook bij dc jongerc generatie dc interesse voor cultuurspecifiekc ornamenten en sieradcn 
toeneemt. Volgens ccn ingewijdc onderschciden Surinaamse juwcHers zich door hun 
ambachtcHjk vakmanschap. 

Toetredingsdrempels 

Dc barricrcs kunnen soms hoog zijn om in dc 'betcre' branches tc kunnen doordringen. 
Ondernemers klagen wclcens over afschcrmgedrag door gevestigde ondernemers. Z o 
startte Humphry in 1980 een optiek tcrwijl hij nog niet gcdiplomccrd was. Hij had wel al 
zcven jaar er\^aring in dc branche en was met de vakopleiding bezig. Hij kwam echter niet 
in aanmerking voor vrijstclHng: 'Die kregen alleen wcdinven voor een periode van twee 
jaar.' Het werd HumphiT erg lastig gemaakt: 

'Ik werd door dc branchevercniging en collega's voor het gcrccht gesleept. Ik was tot 
dusvcr de enige aUochtoon die in de branche probecrde binnen tc dringen. Naar mijn 
gcvocl probcerde men mij met man en macht er buiten tc houdcn. Ik krceg ook 
discriminerendc opmerkingen naar mijn hoofd geslingcrd.' 

Met steun van zijn vader, die zelf ook ondernemcr was, en een advocaat bond hij dc strijd 
aan: 'Het was ccn lange wcg die moedeloos maaktc ' Een vooiwal raaktc Humphiy en zijn 
vader bijzonder: 

'Tijdcns een zitting van dc kring [branchevercniging] bleek de voorzittcr nicmand minder 
dan de ondcr\'oorzitter van de vrijmetselaarsloge te zijn, waar\'an mijn pa voorzitter was. 
Sprakeloos zat men elkaar minutenlang aan tc kijken. De zaak kon cchter niet mcer 
teruggedraaid worden, het was al in vergevorderd stadium.' 

Humphry besloot in 1984 de zaak te sluitcn, en Iced groot financiecl verHcs. Hij ging in 
loondienst en behaalde ondertusscn zijn diploma's. Pas in 1988 kon hij opnicuw starten. 
Zijn ondernemerschap wordt getekend door dit confHct met dc branchevercniging en 
coUcga's: 'Gcslotcn bolwerk, maffia. Ik ben geen Hd en wU cr ook niets mec te maken 
hebben.' Tot zijn schrik werden de vercistcn in 1996 losgelaten: 

'We dachten, we gaan eraan. Maar het blijkt mec te vallen. Het is ook niet zo makkeUjk 
otn zonder vakkennis een zaak te beginnen.' 

Dit vooiwal is exemplarisch voor nogal wat ondernemers. Vooral in de jarcn zcventig en 
tachtig werd hen de toegang bemoeiHjkt omdat zij niet over de vereiste papieren 
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beschikten. Nu vindt men het onredcHjk dat de vercistcn in vecl branches opecns worden 
ingetrokken. 

Ambulante handel 

In de jarcn zestig en zcventig trokken vecl Surinaamse jongeren jarenlang naar Duitsland 
en (in gcringere mate) Belgie om huis aan huis bladen aan de man tc brcngen. Via een 
tussenpcrsoon werden zij op pad gestuurd met tijdschriftcn en een gocd 'studenten-
verhaal'. De handcl ver^vierf bekendhcid als 'bicten', ccn benaming op basis van het 
Duitse bitte als de deur openging en dc mutti {niutti bitte) verschecn. Naast provisie op de 
gewoiwen abonncmenten bestonden de verdiensten uit fooien. 'Het kon om behoorHjke 
bedragen gaan,' vertelt een ex-colporteur: 

'Wij gingen soms wel met veertig man en bleven dan nvce weken weg. Dc ricccooker en 
andere levensmiddelen gingen mee. Op de hotelkamer werd dan het eten met ramen 
open klaargemaakt. Dorp na dorp kamden wij af' 

In de huidige situatie zijn Surinaamse detaUHsten in de ambulantc handcl vooral op 
warcnmarkten actief Toetredingsdrempels zijn verhoudingsgewijs hoger dan voor vecl 
winkelbedrijvcn. 

Positie in de detailhandel 

Het aandeel van de detailhandel in de Surinaamse bedrijvigheid neemt af Surinaamse 
ondernemers zijn tegenwoordig in sterkerc mate georientcerd op de sector van dc 
dienst\^erlening. Door de betcre schoHngsgraad kan men ook de mcer kennisintensieve 
bedrijfstakken opzocken, zoals de automatisering en vrije berocpen. Daarnaast onder-
vinden Surinaamse detailUsten vooral in de etnobranches ook dc concurrentic van andere 
immigrantengroepcn. Met name Turkse dctailHsten richten zich ook op de Surinaamse 
cHentelc, met een aanbod van Surinaamse producten tegen concurrcrende prijzen. Een 
Surinaamse klant signaleert ook ccn sterker marktbesef bij Turkse detaUHsten: 

'Surinaamse winkels zuUen niet zakken met hun prijzen, ook al vergeelt de groente. 
Desnoods doen ze de groente weg. Turken zullcn hun prijzen beginnen te zakken om 
snel IDS te komen.' 

Een opvaUend kenmerk van Surinaamse detaUHsten is dat uitbreiding vaak plaatsvindt 
door cr ccn branche bij te doen, bijvoorbeeld reizen en /of verzekeringen. Uitbreiding via 
fiHaalondernemerschap geschicdt evenecns, maar nog niet in opvallcndc mate. 

Dc steeds betcre inburgcring van de Surinaamse groep gaat ook gepaard met een 
verzwakking van het etnische ondernemerschap. Dit proces krijgt een extra duw door de 
relaticvc afname van eerste-generatie ondernemers. De Surinaamse betrokkenheid in de 
detaUhandel zal meer in kwaHtatieve zin opvallcn. Een verdere verschuiving naar 
algemenerc marktsegmentcn en grociende professionaliscring van etnobranches Hggen 
voor dc hand. 
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5.2 Marokkaans detailhandelsondernemerschap 

Opkomst van het detailhandelsondernemerschap 

Marokkanen zijn, met een bcvolkingsaantal van ruim 50.000 personcn, de tweede grootste 
immigrantengroep van Amsterdam; zij maken zo'n zcven procent van de Amsterdamse 
bevolking uit (O+S 2000). Het mcrendccl van hen is aflvomstig uit het Rifgebied en dan 
vooral uit de provincies Nador en Al Hoceima.'^ 

Het Marokkaanse ondernemerschap is, net als dat van Surinamers, in de horeca
sector opgekomen. VcrmoedcHjk was dc eerstc ondernemcr pensionhouder, die opvang 
voor mcdemigranten exploiteerde. In de beginjarcn werd het ritueel geslacht vices door 
particuHeren huis aan huis gedistribucerd. De eerstc detailhandelszakcn kwamen in het 
begin van de jaren zcventig op, maar tot in de jaren tachtig dominccrde het horeca-
onderncmcrschap; vooral de coffeeshop is populair. DetaUhandelsbcdrijvigheid brak pas 
goed door in dc tweede helft van de jarcn tachtig. Begin jaren negentig was nog sprake 
van achtcrstand ten opzichte van de Surinamers en de Turken.'" Nu wordt die achtcrstand 
ingelopen: het aantal detailhandelsbedrijven is toegenomen van 127 in 1993 tot 182 in 
1998, ccn groci van ruim 40 proceiit in vijf jaar tijd (zie ook tabel 5.2). 

De brancheontwikkeling 

Foodsector 

De branche is nog stcrk op dc foodsector gericht. De oorspronkclijke markt was dc eigen 
doelgroep, maar gelcidcHjk aan is de klantcnkring breder geworden. Vooral in de slagcrs-
branche is dit goed merkbaar. Marokkaanse detaillisten cxploiteren in tocnemende mate 
ook 'algemcne formules' in dc foodsector. 

In de foodsector overheersen vooral slagers en visdetaiUistcn. Zuivcre ACF-zaken 
(aardappcl-, groente- en fruitzaak) zijn nauwcHjks tc vinden. De slagerij is het mccst-
voorkomende foodbedrijf, waar ook altijd levensmiddelen, verse groente en fruit worden 
verkocht. Marokkaanse slagers zijn in de loop der jarcn ook vecl Nederlandsc klanten 
gaan trckken, vooral vanwege de verkoop van lamsvlces. De Marokkaanse slager is boven
dien voordcliger dan de Nederlandsc slager. Het assortiment van de Marokkaanse slager 
sluit beter aan bij dc smaak van de Nederlandsc consument, die Hever het malse, sappige 
lamsvlces cct dan het taaic en gcurige schapenvlecs dat bij de Turkse slager is te verkrijgen: 

'Men vraagt ook altijd, vcrkoopt u lamsvlces of schapenvlecs? Krijgt men het laatste te 
horen, dan is men niet geintercsseerd.' 

Sommige klanten hebben cr afstanden voor over om 'hun' Marokkaanse slager op tc 
zocken. Een slager vertelt dat Ncderlandcrs het ritueel geslacht vices smakelijker vinden: 

' Zie verder o.a. Choenni 1997. 
'« Zie Choenni 1993, 1994, 1997; HBD 1998. 
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'Dat komt omdat je bij rituele slachting het lam langzaam laat doodbloeden. Het vlees is 
ook langer houdbaar.' 

Dc verbreding van de klantengroep heeft er bij sommige slagers toe geleid dat de 
Marokkaanse klanten ccn minderheid zijn gaan vormen. Een enkele slager etaleert de 
nieuwe status-quo door zich 'Internationale islamitische slager' te noemcn. 

De ruimerc klantcnkring van Marokkaanse slagers laat zich ook aflczen in dc 
cijfers. LandeHjk en in Amsterdam zijn cr meer Marokkaanse slagers dan Turkse. De 
slagcrsbranche wijkt daarmec af van het gebruikcHjkc patroon waarin Turkse dctailHsten 
vrijwel altijd de meerderheid vormen. 

Dc vishandel is onder allochtone detaUHsten ccn exclusief Marokkaanse 
aangelegenheid: alle allochtone visdetailhandelszaken in Amsterdam zijn in Marokkaanse 
handen. Amsterdam telt momcntcel zcker vijfticn Marokkaanse viswinkels. De Riffijnse 
Marokkanen zijn van huis uit zeer vertrouwd met vis op het menu, menig gezin cct mcer 
vis dan vlees. Dc reguHere vishandel heeft niet kunnen voorzien in dc speciale wensen. 
Marokkaanse detaUHsten zijn hun doelgroep in tocnemende mate gaan bedienen met 
'mediterranc zeevis'. Een deel van het assortiment wordt betrokken uit zuidclijkc landcn 
als ItaHe, Frankrijk en Spanje. Sommige dctailHsten reizen ccn- tot twcemaal in de week 
spcciaal naar Frankrijk. Naast dctailverkoop aan dc klant wordt er het Hefst ook ter plekke 
gebakken en gcconsumeerd. Deze formulc kunnen niet alle detaillisten aan hun klanten 
bieden omdat de bedrij fsruimte daartoe veelal niet is geoutiUcerd, onder andere vanwege 
het te krappc vloeroppcrvlak.. 

OpmerkcHjk is dat Turkse dctailHsten niet in dit marktsegment actief zijn. Dit 
hangt samen met herkomstachtergronden; Turken eten relatief wcinig vis, zij zijn vooral 
vleesconsumcnten. Dat was al zo in de provincies waar vecl van dc in Amsterdam woon-
achtige Turken vandaan komen (onder meer Kayscri/Konya). Dat consumptiepatroon 
wordt in Nederland voortgczet en leidt tot ccn opmerkeHjke uitkomst in de branchering. 

Marokkaanse bakkers zijn er in twee soorten: bakkers die zelf bakken en vcrkopcn, 
en bakkers die alleen een winkel cxploiteren. De eersten vcrkopcn Marokkaans brood en 
in tocnemende mate ook andere brood- en banketproducten. De klantcnkring verbrecdt 
naar ook andere groepen. Dc tweede soort bakkers bedient al van meet af aan een 
algemcne markt. Momcntcel zijn er circa tien van zulke bakkers die de positie van buurt-
bakker vervuUen. Zij voeren vaak een assortiment met een Frans of zuidcHjk tintje, met 
producten als pizza's, croissants en Frans banket. WaarschijnHjk putten de 'zuidcHjke 
bakkers' uit ervaringen van mcdemigranten in Frankrijk. 

Opvallend is dat een belangrijk deel van de dctailHsten die in een algemeen marktsegment 
opereren geen traditionele gastarbcidersachtcrgrond heeft. Ook velc laatstgcnoemde 
bakkers kwamen pas eind jarcn tachtig of in de jaren negentig op eigen houtje, vaak na 
omzwcr\tingen. Een aantal van hen behoort tot de subgrocp van dc Soussi's, een bckende 
'handclsmindcrhcid' in Marokko.''^ 

Zie ook Belbahri 1994; Choenni 1997; Simon 1985. 
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Non-foodsector 

Schooiwoetcnd doen Marokkaanse ondernemers hun intrede in de non-foodsector. 
Marokkaanse dctailHsten die in dc non-foodsector opcrcren, zijn in icts sterkerc mate in 
een algemeen marktsegment actief Zij zijn werkzaam in branches als detailhandel in 
bovenkleding, tabaksartikelen, autoaccessoires, fietsen en elektrotechnische artikelen. 

Twee tj'pischc etnobranches in de non-foodscctor zijn de damesmodespeciaalzaak 
en de bazaai-winkel. Het segment van de damcsmode (etnofashion) is vooral de laatste 
jaren op gang gekomen. Tot het kernassortiment behoren dc (boven)kleding die 
Marokkaanse vrouwen vaak thuis of op feestcn dragen, aanverwante artikelen en bruids-
mode. Ook de diensten rond het huwcHjk kunnen door de spcciaalzaak worden verzorgd. 
Het komt voor dat de ondernemer het gehele traject verzorgt, van opmaak en uitrusting 
van dc bruid en fecstattributen tot het bruidssuiker. Het segment is beperkt tot dames-
mode; aan Marokkaanse herenmode is nauwcHjks tc verdicnen. De kaftan bijvoorbeeld is 
niet ondcrhevig aan modegrillen. De damcsmode daarentegen is aan vecl wisselingen 
ondcrhevig. Een jonge Marokkaanse ondernemcr: 

'Als buitenstaandcr zie je ongevecr dezelfde jurk, maar de stof en af\vcrking kunnen 
behoorlijk wisselen. Dan weer is de randahvcrking met kant, dan weer een ander motief, 
en soms is het net weer icts anders geplaatst. Mijn moedcr is dan ook geregcld in 
Marokko om dc juiste specificaties aan de kleermaker door te geven.' 

Deze ondernemer gaf aan hoe ook andere cultuurspecifiekc elcmentcn zijn ondernemer
schap beinvlocden. Hij is bcdrijfsleidcr, de zaak is van zijn ouders. Zijn poging om aan 
direct marketing tc doen werd verkcerd begrcpen. Potcntiele klanten werden uitgcnodigd 
voor een prcsentatie, een hapje en ccn drankje. Zijn vader vond het maar niks, maar Het 
hem z'n gang gaan. De genodigden gaven vciwolgens ccn persoonHjke invuUing aan dc als 
commcrcie bcdoclde activiteit; zij namen cadcaus mec om de persoonHjke band tot 
uitdrukking tc brcngen die door de uitnodiging was ontstaan. Ook in ander opzicht is het 
wennen voor junior. Hij wil wclcens naar klanten bcUen als follow-up van ccn bcstelling: 

'Als een manspersoon een vrouwspersoon thuis opbelt, wordt dat door dc heer des 
huizcs meteen op ccn bepaalde manier uitgelegd.' 

De tweede etnobranche, de bazaarwinkel, vocrt een breed assortiment aan gebruiks-
goedcren, die op de een of andere manier met de Marokkaanse achtergrond te maken 
hebben. De aaiTgeboden artikelen kunnen uiteenlopen van hoofddoeken, schoenen, 
tasscn, koffers, vcntilatoren en textielartikelen tot cadeau- en intericurartikclen. Gaat het 
niet om in Marokko of verwante herkomstgebieden veiA'aardigdc producten, dan zijn het 
merken die in Marokko gangbaar zijn. 'Herkenbaarheid' Hjkt het organiscrend principe 
van het assortiment van de bazaarwinkel. 

Andere, minder uitgekristalHsecrde etnobranches in de non-foodsector zijn de 
video- en cd-handel en dc Ivlarokkaanse goudjuwcHcr. 
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Toetredingsdrempels 

Ook onder dc Marokkaanse detaUHsten is het effect van de toetredingsdrempels gocd 
merkbaar; zij zijn a£\vezig in de 'betcre' branches. Barricrcs staan ook de participatie in de 
markthandel in de weg. 

Ambulante handel 

Op de Bcverwijkse markt staan vecl mcer Marokkaanse markthandelarcn dan op de 
Amsterdamse markten. Op Amsterdamse markten zijn nog maar wcinig Marokkaanse 
koopHeden actief. Branches die voorkomen zijn kleding, groente en fruit en vishandel. 

Positie in de detailhandel 

Het Marokkaanse dctaUhandclsondernemerschap is relatief laat op gang gekomen. Wat 
betreft de omvang wordt de achtcrstand op andere allochtone groepen voortvarend 
ingelopen. Er is sprake van een overconcentratic in de foodsector. De bedrijven die zich 
oorspronkclijk op de eigen grocp richtten, weten inmiddels ook andere klanten te 
bereiken. Het aantal foodzaken met een ovei"wegcnd Marokkaanse klantcnkring is aan het 
afnemcn. Niettcmin reaHscert een groot deel van dc Marokkaanse detaUHsten naar 
schatting maar matige rcndementcn; een deel van de bedrijven draait jaaromzettcn van 
nog geen fl. 50.000. 

Het aantal Marokkaanse dctailHsten dat zich op ccn algemeen marktsegment richt 
neemt toe. Opvallend is wel dat zij vaak geen traditionele gastarbcidersachtcrgrond 
hebben. Een aantal van hen behoort tot de subgrocp van dc Soussi's, een handels-
minderhcid in Marokko. 

Net als bij de Surinaamse ondernemers heeft de vraag naar specifieke producten aan 
Marokkaanse ondernemers entree gcboden tot het detaUhandelsondernemerschap. 
Marokkaanse detaUHsten putten relatief wcinig uit de bronnen die onder het zogehcten 
etnische ondernemerschap worden begrcpen. Zij vallen op door hun individuaHstischc 
bonding. Er wordt nauwcHjks met anderen samengcwerkt en contacten met coUega-
detailHsten zijn beperkt. Groepsinterne financieringsarrangementen, sterke klanten
loyaHtcit vanuit de eigen groep, personcle inzet van famiHe en medemigranten en een 
structuur van onderHnge hulp ontbreken onder Marokkaanse dctailHsten evenecns. Wel 
worden collega's goed in de gaten gehouden wat betreft tc vocren formules; succcssen 
strekken gauw tot voorbceld. 
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5.3 Turks detailhandelsondernemerschap 

Opliomst van het detailhandelsondernemerschap 

Turken vormen de derde grootste immigrantengroep van Amsterdam. Met bijna 35.000 
bewoners maken zij ongevecr vijf procent van de Amsterdamse bevolking uit (O+S 2000). 
Vcel Turkse Amsterdammers zijn afkomstig uit dorpen en provincicsteden in het midden 
van Turkije.-" De Turkse gezinshereniging kwam in de tweede helft van de jaren zcventig 
goed op gang en voorzag in de ontwikkcHng van ccn specifiek marktsegment voor Turkse 
dctailHsten. In dc beginjarcn werd het Turkse ondernemerschap nog vooral gedomineerd 
door bedrijvigheid in de loonconfectiesector. Vecl Turken begonnen naaiatcHers in 
Amsterdam. In de jaren tachtig waren Turkse ondernemers ook actief in de horeca, als 
cxploitant van koffiehuizen en restaurants. De detailhandel volgdc als derde bclangrijkc 
sector. In de tweede helft van de jaren negentig sancerde dc loonconfcctic, tcrwijl het 
detailhandelsondernemerschap nog een groci vertoondc. Werden cr in 1993 183 zaken 
geteld, in 1998 waren dat er 213. 

\c\n alle grote Amsterdamse immigrantengroepcn zijn Turken relatief bet mccst in 
dc detaUhandel aanwezig. In dc foodsector nemen zij een dominante positie in. 

De brancheontwikkeling 

Ook bij de Turken is het detailhandelsondernemerschap opgekomen in het etnische 
marktsegment van de foodsector. Turkse dctailHsten hebben wel betrckkelijk snel hun 
klantcnkring kunnen verbrcden. Een dcel van de etnische levensmiddelcnwinkcls is 
uitgebouwd tot 'buurtsuper'. Vcel Turkse detaUHsten cxploiteren ook algemcne formules 
in de foodsector, zoals ACF-zaken en algemcne levcnsmiddelenzaken. Dc bedrijven zijn in 
het algemeen groter dan die van Marokkanen en Surinamers. Daarnaast zijn cr ook 
bedrijven met ccn mcrendccls etnische klantcnkring. Turkse dctailHsten zijn vooral food-
clctailHstcn; bet aandeel van non-foodbranches is vooralsnog relatief klein. 

Foodsector 

In de foodsector is dc aanwezigheid van Turkse dctailHsten ovcral merkbaar. In vcel oudc 
stadswijken is de winkcHer van de levensmiddclcnzaak of groentezaak op dc hock van 
Turkse komaf. Turkse detaillisten hebben ondertusscn ook ccn rol vcrwoiwcn in de 
Amsterdamse fooddctailhandcl als gcheel. Er is nog maar in ccn beperkt aantal branches 
sprake van ccn sterke gerichthcid op de eigen groep. 

Hoewcl ook dc Turkse slager de klantcnkring verbrecdt, is de gerichthcid op de 
eigen groep heel stcrk. Het schapenvlecs in bet assortiment is als gezegd typisch voor dc 
Turkse slager. De Turkse bevolking eet relatief vcel vices, waardoor de branche van ccn 
bUjvend draag\-lak is verzekcrd. 

-" Zie verder o.a. Choenni 1997. 
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Typerend voor de Turkse groep is ook een hoge banketconsumptie. Het assortiment aan 
Turks banket is ook dermate breed dat er een specifieke winkelformule op rust. Naast de 
Turkse bakkerij, waar Turks brood en andere broodproducten tot het kernassortiment 
behoren, kent Amsterdam ook vcle spcciaalzakcn in Turkse deegwarcn. Ook andere 
klantcngroepen maken in tocnemende mate kennis met de Turkse zoctigheden. 

De etnische levcnsmiddelenzaken kennen ccn breed assortiment en zijn vooral op 
de Turkse doelgroep gericht. Men krijgt echter ook andere klanten binnen. Ook 
Surinaamse producten worden in tocnemende mate ook aangeboden. 

Non-foodsector 

Verhoudingsgewijs zijn er vecl minder Turkse detaUHsten in de non-foodscctor werkzaam. 
Toch is de betrokkenheid opvallend. Ook in deze sector is de orientatie op een algcmene 
markt groot. Ondernemers zijn actief met bedrijvigheid als gordijnspeciaalzakcn, tapijt-
zaken, mcubclwinkels of juwcHcrszaken. De bedrijven zijn in het algemeen vrij groot en 
sommige ondernemers hebben zelfs mccrderc fiHalen. Tijdcns dc bloeiperiode van de 
Turkse loonconfcctic waren er ook nogal wat klcdingzaken. Dat aantal is nu beduidend 
minder. 

In dc non-foodsector is het etnische accent niet stcrk aanwezig. WelHcht heeft dit 
voor een deel met herkomstachtergronden te maken. Zo is het dragen van traditionele 
kleding, evenmin op feestdagen en tijdcns ceremonicen, minder gangbaar onder de Turkse 
bevolking. Ook in andere opzichten wordt meer bij de westcrse cultuur aangesloten. Dc 
bchoefte aan specifieke producten is daardoor naar verhouding minder. 

Tot de etnobranches in de non-foodsector kunnen spcciaalzakcn in specifieke 
woninginrichting worden gerekcnd. 

Toetredingsdrempels 

Barrieres houdcn een sneUere opmars van Turkse detaUHsten tegen. Deels Hggen deze in 
de toclatingseisen tot bepaalde branches, deels in de slcchte toegang tot de betcre locaties. 
Opvallend is dat de Turken, ondanks hun in het oog springende dctailhandclsactiviteitcn, 
nog niet zijn vertcgenwoordigd in de moderne winkelcentra. 

Ambulante handel 

Dc Turkse betrokkenheid bij de ambulante handel is in Amsterdam zeer beperkt. Hieraan 
Hggen barrieres in dc toegang tot warcnmarkten - in de vorm van diplomavercistcn en het 
anciennitcitensysteem - ten grondslag. 

Positie in de detailhandel 

In dc Turkse detailhandel is ccn tweeledige onnvikkcHng waar te nemen. Enerzijds weten 
Turkse detaUHsten succesvol tc penetreren in een algcmene markt en ontwikkelt de 
detaUhandelsbcdrijvigheid zich in positieve zin, gelet op fiHaalvorming, diversificatic van 
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branches en investeringen. Ook hebben sommige dctailHsten interessante formules in de 
markt gcbracht, waarbij met succes een op een gemengde klantcnkring toegesneden 
assortiment wordt aangeboden. Turken zijn intussen ook vcrmaard geworden als winkel-
detaUlist. Andcrzijds valt het op dat zaken ook sncl failHet gaan of van de hand worden 
gedaan. Winkels komcn even snel op als ze verdwijnen. In sommige branches is sprake 
van ccn extreme vorm van onderHnge concurrentic, waarbij producten tegen of zelfs 
onder de kostprijs worden aangeboden. 

Ook in ander opzicht onderschciden de Turkse dctailHsten zich van bijvoorbeeld 
de Surinaamse en Marokkaanse collega's. De bedrijvigheid krijgt in ccn aantal opzichten 
een transnationale basis. Sommige ondcrnemingen Hjken tc worden opgenomen in 
ketenorganisaties, met fiUalcn en vertegenwoordigingcn in mccrderc Europese landcn. 
Ondernemers nemen ook initiatieven om over dc grenzen zaken tc doen. Een confectie-
detailHst heeft bijvoorbeeld een eigen 'Hjn' voor mantclpakkcn ontworpen, waarvoor zij de 
producric in Engeland laat doen. In Nedcrland had zij mccrderc fiHalen. De financiering 
van het Turkse bedrijfsleven krijgt evenecns allengs ccn transnationale basis. Een aantal 
Turkse bankcn heeft fiHalen in Nederland die ccn rol spelen in dc geldverstrekking en -
opname. 

Opvallend is verder dat Turkse dctailHsten de voor het etnische ondernemerschap 
karaktcristicke bronncn goed weten tc benuttcn. FamiHcarbcid en -financiering komcn 
veclvuldig voor, evenals de personcle inzet van mcdciTiigrantcn. Daarnaast is er een sterke 
mate van grocps- en lotsverbondcnhcid, hetgcen tot uitdrukking komt in loyaHtcit en 
onderHnge steun bij onderncmerschapsactivitciten. Door transnationale bandcn is een deel 
\^an de detaillisten in staat alternatieve aanvoer- en productickanalen aan tc wenden. 

5.4 De opmerkelijke opmars van Indiase Sikhs in de Amsterdamse markthandel 

Opkomst van het detailhandelsondernemerschap 

Slechts een kleine immigrantengroep is het tot dusverre gelukt om in de markthandel ccn 
meer dan evenredige plaats in te iTcmcn: de Indiase Sikhs. Zowcl absoluut als relatief 
hcrbergt de groep Indiers het grootste aantal allochtone markthandelarcn. Van dc 551 
allochtone markthandelaren van Amsterdam zijn cr maar Hefst 155 Indier, ruim ccn kwart. 
Alle andere immigrantengroepcn zijn slechts in geringe mate in de markttak van de 
detailhandel vertcgenwoordigd. O p alle Amsterdamse markten staan opmerkeHjke 
aantaUen Indiers met handel in kleding. Vooral op de markten van Zuidoost zijn zij goed 
vertcgenwoordigd. De Indiase handelaren hebben op de locatie I-Craaicncst ccn opvaUende 
klcdingafdcHng onder dc snclweg opgezet. 

Dc Indiers hebben zich pas bctrckkeUjk recent in Nedcrland gcvcstigd. Het gaat in 
Amsterdam naar schatting om 4.000 a 5.000 personcn. Met dc (vrijwilHge) arbeids-
tnigrantenstroom van dc vroege jaren zcventig arrivecrden ook enige Indiers in 
Nedcrland, maar dc mcesten vestigden zich pas aan het einde van de jaren zcventig en 
vooral in dc jarcn tachtig. Dc mceste Indiers kwamen, zcker in het begin, voor werk in 
loondienst bij een Nederlands bedrijf Latere immigranten kwamen ook vanwege werk in 
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bedrijven van bekenden die inmiddels zelf een ondcrncming warcn gestart. Vecl van deze 
werknemers maakten na verioop van tijd ook zelf de ovcrstap naar het ondernemerschap. 
Ongevecr nvce derde van de Amsterdamse Indiers is afkomstig uit dorpen uit de Punjab. 
Zij zijn, zoals zovelen uit deze deelstaat, Sikh. Een dcel van hen is middelbaar tot hoog 
opgeleid, een icts groter deel heeft een lagere oplciding; ongeschoolden komen wcinig 
voor. 

In de jaren tachtig, tocn de confecticbranche ccn blocitijd doormaakte, zijn velc 
Sikhs voor zichzclf begonnen. In het begin waren zij vooral in dc groothandel actief Vcel 
van de ondernemers zijn werkzaam in het World Fashion Centre (WFC) in Amsterdam. 
Het WFC bestaat uit drie met elkaar verbondcn torens waar groothandclarcn in show
rooms hun aanbod toncn en proberen te verkopen. Toren 3, met vijfticn ctagcs, is 
nagenoeg gcheel ingenomen door Indiase en een geringer aantal Pakistaanse 
ondcrnemingen. Volgens een voorzichtige schatting gaat het om zcventig Indiase en 
vijfticn Pakistaanse groothandelsbcdrijvcn. Dc ondcrnemingen zijn gespeciaHseerd in 
goedkoperc confectie. Dc mceste ondernemers werken met pcrsoneel uit dc eigen grocp, 
gemiddeld gaat het om Uvee tot drie werknemers per bedrijf Er zitten ook enkele grote 
ondcrnemingen tussen; zo heeft het gerenommcerde Internationale modehuis Mexx zijn 
wortcls in deze Amsterdamse confectiegroothandel. Dc ondernemers leveren uitsluitend 
aan de algemcne markt. 

Een groot deel van de producten wordt betrokken uit Engeland (vaak van Indiase 
en Pakistaanse confecticfabrikanten), uit Frankrijk (vooral van Chinese fabrikanten) en 
een enkele keer zelfs uit India. Sommige handelaren kopen van verwante of bckende 
fabrikanten, anderen moeten iedere keer weer de scherpste inkoop zien tc doen. 'Dc ccn 
volgde de ander in deze business,' verklaart een handclaar. Vanuit dc positie in de 
groothandel is men lager in dc bedrijfskolom gepenctrccrd. Een aantal Indiers is 
begonnen in de winkeldetailhandcl, maar velcn zijn in de markttak tercchtgekomen. 

Markthandel 

Groothandclarcn hebben wel relaties met, maar zijn vaak zelf geen markthandelarcn. 'Dat 
zijn de grotere jongcns, waar^^an sommigen het gemaakt hebben,' aldus ccn 
markthandclaar. Leden van dc groep kunnen via bekenden aan informatie en netwerken 
komen om partijen tegen concurrcrende prijzen in tc kopen. Sommige handelaren maken 
ook zelf klcding en sommigen latcn partijen in India produceren. 

De toegang tot de Amsterdamse markten is vcrre van gemakkcHjk. Een markt

handclaar: 

'Eerst ga je naar de Kamer van Koophandel om je in te schrijven. Je laat je papieren zien 
en er wordt gevraagd wat je wU verkopen, heren-, dames- of kinderkleding. Het beste is 
om alle drie door te geven, want dan ben je flexibel. Als aUcs in orde is, en je hebt 
betaald, dan krijg je een uittrekscl. Hiermee ga je dan naar Den Haag, waar men nogmaals 
alles doorneemt. Als ook hier aUes in orde is, en je hebt betaald, krijg je een pasje mee. 
Nu moet je naar marknvezen in Amsterdam. Daar wordt weer gekekcn naar je papieren 
en het pasje geplasdficeerd. Je mag maximaal drie markten doorgeven waar je kan staan. 
Is allcs weer in orde en je hebt betaald, dan word je ingeschrcven en krijg je een 
rangnummer. En dan moet je wachten, totdat je kans maakt op een plaats op de markt.' 
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Volgens markthandelarcn is de diplomaverciste geen knelpunt, omdat zij al een goede 
oplciding in het land van herkomst hebben genoten. Op grond daan-an kunnen zij in 
aanmerking komen voor vrijstclHng. En als het dc verkoop van zelfgemaaktc klcding 
betreft, doet men minder lastig. Op grond van hun rangnummer krijgen de handelaren de 
zogcnaamde lotcHngenplaatscn toegewezen, afhankcHjk van het aantal gegadigdcn dat zich 
meldt voor een pick. 'Dc vaste plaatscn zijn in handen van dtgorajaf [de blankcn].' O p 
zaterdag lopen handelaren het risico naar huis gestuurd te worden, omdat dc vraag naar 
staanplaatscn juist op die dag groot is. In het voordcel van de handelaren werkt dat de 
laatste jaren op vecl Amsterdamse markten de non-foodartikclengrocp behoorUjk is 
uitgedijt. Zij maken aldus een grotere kans op een pick. 

Mccrderc ondernemers gaven aan dat markhandel niet hun eerstc voorkeur is. 
Omdat zij de Nederlandsc taal veelal onvoldoendc beheersen, kunnen ze cchter geen baan 
vinden die aansluit bij hun oplciding. 'Dan is op de markt staan toch beter dan ccn lage 
baan.' 

Oplciding, handelsrclatics, netwerken, onderHnge steun, dc concurrcrende prijzen, 
uitbreiding van de non-foodartikclengrocp op Amsterdamse markten, maar ook dc slcchte 
aansluiting op dc arbcidsmarkt Hjken van belang voor dc veroverde positie op dc 
Amsterdamse markten. Vanuit het winkelcircuit wordt wclcens laatdunkend gesproken 
van 'die Indiers, Pakistani en Turken die de kledingmarkt hebben verpcst'. Kleding-
winkclicrs zcggcn niet te begrijpen hoe de lage verkoopprijzen mogclijk zijn: 'Een normalc 
winstmarge kan zulke prijzen niet toestaan.' Wat de Turken zijn voor de winkeldetail
handcl, zijn de Indiers voor de markthandel: zij nemen een dominante positie in binnen dc 
allochtone groepen. 

5.5 Nadere kenmerken van het Amsterdams ontwikkeHngsprofiel 

Participatie en branche 

Het aantal detailhandelsbedrijven in Amsterdam wordt geschat op zo'n 7.000, het aantal 
aUochtone detailhandelsbedrijvcn bedraagt 1.279 (18 procent) (zie tabel 5.2). Met dat 
aandeel is het allochtone ondernemerschap in de detailhandel nog stcrk ondeiwertegen-
woordigd. Het aandeel allochtonen in dc beroepsbevolking bedraagt namelijk bijna 30 
procent (zie tabel 5.3). De onder\'ertcgenwoordiging van allochtone groepen in de 
detaUhandel is groter dan die in de horeca. In dc sector van de detailhandel zijn cr 
kenncHjk mcchanismen die allochtoon ondernemerschap bepcrken. Daar^'oor zijn enkele 
factoren aan te wijzen (zie hoofdstuk 3). 

Ook in Amsterdam vallcn dc hoge aandelcn van dc Indiers en Pakistani in dc 
detaUhandel op. Wat betreft de verhoudingen tussen dc belangrijkste groepen herhaalt het 
landeHjk patroon zich, zij het dat de verschiUcn tussen de Turken en Marokkanen scherpcr 
Hggen (zie tabel 5.3). Wordt alleen naar winkeldetailhandcl gckeken, dan zijn Turken 
verrewcg de grootste grocp dctailHsten; Turken zijn inct ccn aandeel van 13 procent in de 
allochtone bevolking met 26 procent in de allochtone winkeldetailhandcl vertcgen
woordigd. \"oor Surinamers is de verhouding respectievcHjk 30 en 19 procent en voor 
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Marokkanen 20 en 15 procent. Dc branchcring in Amsterdam is opgenomen in tabel 5.4. 

Tabel 5.2 Allochtone detailhandelsvestigingen in Amsterdam (1993 en 1998) 

Nederland Amsterdam 

Turkije 
Suriname 
Marokko 
India 
Pakistan 
Italie 
Ned. Antillen 
China + Hongkong 
Egypte 
Ghana 
Iran 
overigen 

totaal allochtonen 

1998 

1.192 
797 
748 
373 
314 
180 
150 
117 

70 
37 

100 
855 

4.933 

1998 

213 
238 
182 
177 
94 
32 
17 
34 
43 
23 

7 
226 

1.279 

1993 

183 
223 
127 
100 
109 

37 
8 

40 
24 
10 

n.b. 
126 

987 

Bron: Eigen inventarisatie op basis van gegevens KvK. 

Tabel 5.3 Aantal detailhandelsbedrijven ten opzichte van de beroepsbevolking bij de vijf 
belangrijkste groepen en allochtonen totaal 

India Pak Turk Marok Sur allochtonen 

schatting van de 2.000 2.500 9.700 15.600 30.000 91.520 
beroepsbevolking* 

aantal detailhandels- 88.50 37.60 21.96 11.67 7.93 13.98 
bedrijven per 1000 
beroepsbevolking 

* Bron schatting beroepsbevolking (1999) Turken, Marokkanen, Surinamers en allochtonen: 
op basis van O+S 2000. De schatting van de beroepsbevolking bij Indiers en Pakistani is 
gebaseerd op aannames, namelijk de helft van de geschatte bevolkingsomvang. 
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Tabel 5.4 Branchering allochtone detailhandel in Amsterdam 

visdetailhandel 
slagerijen 
agf-speciaalzaken 
buitenl. levensmidd. 
brood, koek&banket 
slijters 
tabakspeciaalzaken 
alg. levensmiddelen 
overig food 

totaal food in winkel 

parfums&cosmetica 
drogisterijen 
detailhandel in kleding 
schoenendetailh. 
woninginrichtingspec.zkn 
huishoudelijke artikelen 
elektrotechn.deth. 
doe-het-zelf branche 
tweewielerspec.zkn 
boekhandels 
juweliers&horlogers 
bloemenspec.zkn 
sportspeciaalzaken 
optieken 
overig non-food 

totaal non-food in winkel 

totaal detailhandel in winkel 

detailhandel niet in winkel 
waarvan markthandel 

Amsterdam 

8 
105 
32 
85 
20 

2 
25 
70 
16 

363 

7 
2 

92 
3 
5 
7 

35 
1 
1 
9 

19 
4 
3 
2 

106 

296 

659 

620 
(551) 

detailhandel totaal 1.279 

Bron: Eigen inventarisatie op basis van gegevens 

Turkije 

0 
42 
21 
19 
14 

1 
3 

29 
3 

132 

0 
0 

21 
1 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

10 

40 

172 

41 
(38) 

213 

KvK. 

Surinam 

0 
4 
0 

29 
1 
0 
6 
8 
5 

53 

5 
1 

17 
0 
0 
1 

14 
1 
0 
1 

10 
2 
0 
2 

19 

73 

126 

112 
(92) 

238 

Marokko 

8 
44 

5 
1 
5 
0 
1 
5 
0 

69 

0 
0 
7 
1 
1 
1 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

11 

30 

99 

83 
(78) 

182 

Antillen 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

2 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 

9 

11 

6 
(5) 

17 

India 

0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
1 

7 

1 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 

11 

18 

159 
(155) 

177 

Pakistan 

0 
7 
0 
4 
0 
0 
7 
5 
0 

23 

1 
0 

12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 

16 

39 

55 
(55) 

94 

China-hHngk 

0 
0 
0 

13 
0 
0 
0 
1 
0 

14 

0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
8 

16 

30 

4 
(4) 

34 

Een ontwikkcHng in aUochtoon detailhandelsondcrnemerschap die t}'pisch Hjkt voor vcel 
Europese hoofdstcden is de groei van grootschaUge allochtone detailhandclsconcentratics 
vanuit plaatscHjke dctailhandelsactiviteiten. Hoe functioncren deze zogehcten gebieds-
overstiigende bazaars en hoc staat Amsterdam er in dit opzicht voor? 

De uitblijvende gebiedsoverstijgende bazaar 

Wie loopt door de La Goutte d'Or in Parijs, dc Londcnse Southall of dc Brabantstraat in 
het Brussclsc Schaarbeck, zal het opvallcn dat deze locaties een sterke concentratie van 
immigrantendctailhandel kennen, met een functie die zich tot ver buiten het betreffende 
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gcbied uitstrekt. De detailhandelsconcentraties van de Noord- en zwart-Afrikaanse 
bevolking in La Goutte d'Or (Barbes-Rochechouart) in Parijs, van de Zuid-Aziatische 
immigranten te Southall {minipunJab) in west-Londen en die van Marokkaanse en Turkse 
iinmigranten in de Brabantstraat van het Brussclsc Schaarbeck, hebben gemcen dat ze ccn 
bovenlokalc, ja zelfs Internationale uitstraHng hebben.-' Deze uithecmse koopcentra 
worden niet alleen door de plaatscHjke (immigranten)bevolking aangedaan, maar trckken 
ook kopers en bezoekers uit andere delcn van het land en uit andere Europese landen. 
ParticuHeren en zclfstandigen doen de centra aan voor spccificke inkopen, al of niet in 
combinatie met een bezoek aan verwanten of recrcatie. Het straatbeeld van deze 'bazaars' 
wordt gedomineerd door dc bcwcegUjke handcl van nijvcrc handelsHcdcn, die bijgestaan 
door fatrUHe, verwanten of mcdemigranten allerhande warcn uit vcrre streken of van 
dichtbij aan de man pogen te brengen. Het aanbod wordt gccompleteerd door etnische 
horeca en andere consumentgerichte diensten. De levcndige handel, kleurrijke uitstalHng, 
exotischc horeca en geanimecrde passantenstromen verschaffen de ambiance die zo eigen 
is aan de bazaar. Ook in vcel andere grote Europese steden die ccn omvangrijke 
immigrantenbcvolking kennen, heeft zo'n ontwikkcHng zich voorgedaan. 

DcrgcHjkc gebicdsoverstijgendc bazaars zijn veelal in de ouderc delcn van dc stad 
te vinden, waar zich ook de eerstc immigranten vestigden. Vaak is het ccn locatie aan een 
straat, met ccn aanecngcsloten front van winkels, consumentgerichte diensten en horeca. 
Deze grootschaUge centra stimulercn niet aUcen het allochtone ondernemerschap, maar 
zijn ook een trekker voor de plaatscHjke economic. Dc immigrantenbcvolking, lokaal en 
bovenstceds, vindt er een koop- en attractiecentrum. 

EigenHjk zou zo'n ontwikkcHng ook voor Amsterdam in dc rede Hggen. Het 
aandeel van allochtone groepen bedraagt immers mcer dan 35 procent van dc bevolking. 
In Amsterdam zal men echter nergens een allochtoon koopcentrum tegenkomen met de 
ambiance en uitstraHng van een La Goutte d'Or, Brabantstraat of SouthaU. De allochtone 
detaUhandel in Amsterdam heeft evenmin een naam als trekker van grensoverschrijdende 
koopstromen. Concentraties van allochtone detailhandel zijn beperkt en veelal buurt
gebonden. Als Europese hoofdstad met een omvangrijke immigrantenbcvolking heeft 
Amsterdam dus geen centrumpositie in uithecmse detailhandel. 

Figuur 5.1 en 5.2 bieden inzicht in de ruimtelijke spreiding van allochtone 
detailhandel in Amsterdam. Figuur 5.1 geeft de spreiding weer van het allochtone 
detaUhandelsondernemerschap binnen Amsterdam. Opvallend is dat de grootste aantaUen 
vestigingen in de ouderc stadswijken Hggen, binnen de ringweg (A-10). Dit is overcen-
komstig de situatie in andere grote steden. De 'oude stad' kent naast een hoge concentratie 
allochtone bewoners ook ccn miUeu voor kleinschaHge dctaUhandclsbedrijven. Er zijn 
zogcnaamde incubatiemiUcus te vinden, met relatief goedkope bedrij fsruimte. 

Ook in stadsdeel Zuidoost, dat buiten de ringweg ligt en in de naoorlogse periode 
is gcbouwd, zijn relatief vcel allochtone detaUHsten actief. Hier past echter een nuancering. 
Onder dc 1.279 aUochtone detaUHsten bevinden zich 551 markthandelarcn. In het 
Handelsregistcr van de Kamer van Koophandel worden markthandelarcn op het huisadres 
ingeschrcven. Een inschrijving betekent echter niet dat men ook een plaats op ccn 
warenmarkt heeft. 

Zie ook Cassiers 1999; ISi;G 1999; Jones & McEvoy 1996; Kestcloot 1999. 
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Vooral Indiers en Pakistani staan met textielwaren op dc markt. Een groot deel van hen is 
woonachtig in Zuidoost. Figuur 5.2 laat zien dat het belang van dc oudc stad binnen de 
ringweg toeneemt als we de markthandel buiten de beschouwing latcn. 

Figuur 5.1 Spreiding immigrantendetailhandel Amsterdam (1998) 

Aantal vestigingen naar postcodegebied 
1260 vestigingen 

• 30 to 78 (13) 
n 10 to 30 (29) 
D OtolO (37) 
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Figuur 5.2 Spreiding immigrantendetailhandel, exclusief markthandel 
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Hoe past het uitbHjven van dc gebiedsoverstijgende bazaar in de algcmene ontwikkcHng 
van het allochtone detailhandelsondcrnemerschap? In figuur 5.3 worden dc mogclijke 
ontwikkcHngsrichtingen in dat ondernemerschap nader geduid. Horizontaal is dc 
ontwikkcHng van de allochtone detailhandel in ruimtelijke zin uitgczet, verticaal wat 
betreft het consumentendraag\dak. 

Figuur 5.3 Positionering allochtone detailhandel 

ruimtelijk 
marktpositie 

consumenten 

algemeen 

etnisch 

lokaal 

III 

gebiedsoverstijgend 

IV 

1 
1 
1 

1 = • > > » » » II 
1 
1 
1 

Dc combinatie Icvcrt vier mogclijke positics van allochtone detailhandel op. De posities 
sluitcn elkaar niet uit, maar kunnen naast elkaar voorkomen. Wordt de startpositie van de 
allochtone detailhandel in Amstcrdain als vcrtrckpunt genomen, dan Hgt het referentie-
punt in blok I, de kenmcrkende positie in de beginfase: etnisch-georienteerd en met een 
veelal lokaal, buurt\^crzorgcnd karakter. Het groeiproces op cnige locatie naar een 
gebiedsoverstijgende bazaarwoorzicning vereist een ontwikkcHng in horizontalc richting: 
van etnisch-lokaal naar ctnisch-bovenlokaal, oftewel gebiedsoverstijgend. Voor een 
dcrgcHjkc ontwikkcHng mocten zekcre voorwaarden vciwuld zijn. Als ruimtelijk-ctnisch 
fcnomecn heeft een ontwikkcHng die past bij blok II zich dus nog nergens voorgedaan. 
Wel zijn er aanzctten (geweest) voor het ontstaan van dcrgcHjkc allochtone detaUhandels-
conccntratics. Deze groeien echter niet door. Enkele van deze locaties worden in ccn 
aantal opzichten wel geschikt geacht voor een dergcHjk groeiproces: 

- Dc Albert Cuypstraat. in combinatie met de warenmarkt lecnt deze bckende 
winkelstraat zich in principe goed voor een bazaarachtige ontwikkcHng. Het is een 
detailhandclsgebied met voldoende gevclbrccdte en verbHj fsruimte, dat in principe 
gocd bercikbaar is per openbaar vcn'oer (en voorheen voor autovcrkeer). Binnen 
Amsterdam is de Albert Cuypstraat de oudste allochtone detaUhandclsconcentratie. 
- Y)t Javastraat: de Javastraat is momcntcel 'dc straat' in Amsterdam met de hoogste 

allochtone detailhandclsconccntratie. Naar schatting 70 procent van de aanwezige 
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winkels is in handen van immigranten. De openbare ruimtc is in principe 
tocrcikend om een bazaarachtige ontwikkcHng te dragen. 
- De /.P. Heijestraat dit is een relatief langc en brede winkelstraat, die betrekkcHjk 
goed is ontsloten door openbaar ver\'oer (aan dc flankcn) en autovcrkeer. De straat 
is geen hoofdverkeersader. Dc detailhandelsfunctie overheerst en er zijn redcHjk 
veel allochtone ondernemers. 

Geen van deze in principe geschiktc locaties heeft in dc afgelopen periode het beoogde 
groeiproces kunnen doormaken. Een samenloop van factoren zit een grootschaUge 
ontwikkcHng van allochtone detailhandel in de weg. Fysieke bepcrkingen (ruimteHjke 
factoren) spelen ccn rol, naast instimtionele factoren (planologisch en ander relevant 
beleid).In ccn ecrdere pubHcatic, Bazaar in de metropool (Choenni 2000), ben ik uitvoerig 
ingegaan op deze achtcrgronden van het uitbHjven van de gebiedsoverstijgende bazaar, 
dan wel de lokale begrenzing van dc allochtone detailhandel in Amsterdam. 

Ook in de toekomst Hjkt een dcrgcHjkc ontwikkcHng in Amsterdam niet 
waarschijnHjk. Daarmce wijkt de ontwikkcHng van het allochtone detailhandels
ondernemerschap af van die in andere grote Europese steden. Een centrumfunctie voor 
Amsterdam ligt niet in de rede. De ontwikkcHng tendcert in bet algemeen naar een buurt
gerichtc functie (positie II van figuur 5.3). 

Typering van de positie 

Hoe is nu de positie van allochtone detaUHsten in het algemeen te typeren? 

Ondervertegenwoordigingt 

AUochtone groepen maken bijna 30 procent van de Amsterdamse beroepsbevolking uit. 
Met een aandeel van 18 procent is het allochtone ondernemerschap in de Amsterdamse 
detailhandel nog stcrk onderv^ertcgenwoordigd. Die ondcr\^ertegenwoordiging doet zich 
icts sterker voor in de winkeldetailhandel. Dit verschil dient cchter tc worden genuan-
cecrd. Van de ingeschrcven aUochtone markthandelaren hebben vermoedcHjk slechts 
weinigen ccn marktstaanplaats weten te bemachtigen. Bovendien komt de vertegenwoor-
diging van immigrantengroepcn in de markthandel in bclangrijkc mate op het conto van 
de relatief kleine groep Indiers. Vooral Turken en Marokkanen zijn slechts in bepcrkte 
mate in dc Amsterdamse markthandel aanwezig. 

Dominantie van de foodsector 

De winkeldetailhandcl wordt gedomineerd door het aandeel van foodbedrijven. Is de 
verhouding food versus non-food in het algemeen een op dric, onder allochtone 
dctailHsten is het aandeel food (55 procent) zelfs groter dan het aandeel non-food. Het 
aandeel non-food Hgt in de markthandel weer hoger, ccn effect van de sterke vertegen-
woordiging van Indiase texticlhandelaren. 
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Marginale locaties 

In dc detailhandel gcldt de gcvlcugclde uitdrukking 'locatie, locatie, locatie', waarmee het 
grote belang van de vestigingsplaats als factor voor succes wordt aangegeven. AUochtone 
dctailHsten hebben nog maar in beperktc mate weten door tc dringen tot de 'betcre 
locaties'. De grootste concentraties vinden wc op de secundairc locaties, in dc Amster
damse situatie vaak ook in 'achterafstraatjes'. Wat gcldt voor locatie, gcldt ook voor de 
bcdrij fsruimte. De allochtone dctailHsten bezetten vaak dc slecht in de markt Hggende 
bcdrij fsruimten. 

Beperkte markten (captive markets) 

Een groot deel van de allochtone detaUHsten richt zich nog steeds overwegend op de eigen 
groep. Alhocwel er zcker sprake is van verbreding van dc klantcnkring, gebeurt dat nog 
niet in een vanuit marktoogpunt gewenste mate. Een dcel van dc dctailHsten toont zich in 
dit opzicht flexibel. Zij latcn zich niet bindcn door ccn gekozcn branche of assortiment en 
brengen (soms voortdurend) veranderingen aan. Er kan daarbij sprake zijn van een over-
gang van een etnobranche naar algemeen segment, maar ook het omgekecrde komt voor. 
Een etnobranche is immers niet per definitie marginaal, net zomin als het algemcne 
marktsegment ccn garantie is voor succes. Illustratief is dc ondernemer die zijn assorti
ment eerst verandcrde van etnisch food naar algemeen food, en ver\^olgens (tocn de 
supcrmarkt aan de overzijdc langere openingstijden krecg) overstaptc naar algemeen non
food. 

Minder positief is dat een deel van de dctailHsten de branche- en assortimcntskeuze 
bepaalt door te kijken naar wat 'loopt' bij anderen. Dc formulc wordt dan gekopieerd, ook 
al bevindt de concurrent zich enkele pandjes verder. Vooral Turkse en Marokkaanse 
bakkers, slagers en groente- en fruithandclaren klagen over deze praktijken van collega's. 

Xwakke rcndementcn 

Precieze cijfers zijn mociHjk te achtcrhalen. Toch zijn cr aanwijzingen dat de rcndementcn 
over het gcheel genomen zwak zijn. Sommige detaiUistcn halen jaaromzettcn van 
nauwcHjks fl. 50.000. Daarbij dient niet uit het oog te worden vcrlorcn dat cr ook ccn 
categoric detailUsten is die wel rcdeHjkc rcndementcn behaald. 

Overheersendc positie t^elfstandige ondernemer 

In de algemcne detailhandel gcldt al jaren de trend dat zclfstandigen — ook als ovcrlevings-
strategie — kiczen voor commcrciele samenwerkingsverbanden. Volgens onderzoek is 
tegenwoordig nog maar 15 procent van dc dctailHsten zelfstandig ondernemer, dus niet 
aangesloten bij een of mccrderc commcrciele samenwerkingsverbanden. De categoric van 
allochtone detaillisten daarentegen is nog overwegend zelfstandig. Zij trckken dus maar 
zcldcn profijt van de mogcHjkheden van samenwcrking. 
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5.6 Conclusie 

Alhocwel Amsterdam zowcl in absolute als in relaticvc zin dc mceste aUochtone 
detailhandelsbedrijven telt, vallen cr Uvee bclangrijkc, specifiek Amsterdamse bepcrkingen 
voor de ontwikkcHng van allochtoon detailhandelsondcrnemerschap te notcren. 
Overigens valt eerst het nodige af te dingen aan de positie van koplopcr. Circa twee van 
de vijf dctailHsten zijn namcHjk marktkoopman, waarbij het de vraag is of ook een 
marktstaanplaats is vcrwoivcn. VcrmoedcHjk gcldt dit voor slechts ccn dcel van de 
gercgistrccrde marktkoopHcdcn. 

Dc eerstc beperking Hgt in het verlengdc hier\^an. In Amsterdam is duidcHjk sprake 
van beperktc toegang tot de - intrinsiek laagdrempeligc - branche van de markthandel. 
Hoge toelatingsdrcmpels houden een evenredige participatie ernstig tegen. De tweede 
beperking voor de ontwikkeUngsmogcHjkheden betreft dc groeimogelijkhcdcn voor 
plaatscHjke dctailhandclsactiviteitcn. In tegenstclHng tot andere Europese hoofdstcden 
bUjft in Amsterdam een groeiproces uit vanuit plaatscHjke allochtone dctailhandels
activiteiten naar de gebiedsoverstijgende bazaar. GrootschaUge allochtone detailhandels
concentraties worden bemoeiHjkt door de ruimteHjke en instimtionele context. Etno
branches hebben een overwegend lokale functic, de ontwikkcHng van dc allochtone 
detaUhandel tendcert in het algemeen naar ccn buurtgerichtc functie. Amsterdam vcr^^ult 
zodocnde geen centrumfunctie in dc allochtone detailhandel, en mist daardoor 
ontwikkcHngskansen. Er is aldus sprake van een selectievc, cigenUjk scheve ontwikkcHng 
in het aUochtone detaUhandelsondernemerschap. 
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6 DE BETEKENIS VAN HERKOMSTACHTERGRONDEN 

Herkomstachtergronden zijn veelal van doorslaggevcnde betekenis geweest bij dc 
opkomst en de initielc ontwikkcHng van het ondernemerschap van allochtone groepen in 
dc detailhandel. Bij de vier onderzochte groepen, Surinamers, Marokkanen, Turken en 
Indiers, hebben herkomstachtergronden dc entree tot het detailhandelsondcrnemerschap 
gcboden. De eerstc drie groepen hebben via de op de eigen groep gerichte markt
segmentcn een opening in de sector gevonden. Het consumentendraagvlak, dat met de 
aanwezigheid van grote groepen immigranten ontstond, bood aan leden van die groepen 
dc mogelijkhcid een detailhandclsbedrijf tc beginnen. Voor hen was het mociHjk om op 
een andere wijzc binnen te komen. Dc etnobranches die zich aldus hebben gevormd, zijn 
lange tijd ook de mccst substantielc en in het oog springende activitciten van deze groepen 
geweest. De Indiers hebben mcer uit andere interne hulpbronncn geput om entree te 
vinden. Zij hebben zich daarbij ook mcer op dc bediening van ccn algemenerc klantcn
kring gericht. Kortom, de betekenis van herkomstachtergronden is in de initielc fase zeer 
stcrk. 

6.1 De Surinamers 

Dc Surinamers zijn in de foodsector overwegend in etnobranches actief In de loop der 
jarcn heeft zich zowcl een sanering als ccn versterking van de etnobranches voorgedaan. 
De karaktcristicke toko waarmee dc opkomst van dc Surinaamse detailhandel is verbon
dcn heeft een proces van sanering doorgemaakt; het aantal toko's is aanmcrkeUjk terug-
gclopen. TcgcHjkertijd heeft de branche van de goudjuwcHcrs ccn stevige ontwikkcHng 
doorgemaakt. Deze branche staat welHcht model voor een gezondc etnobranche, waarin 
gespeciaHseerde ambachtsUcden vakwerk leveren en ccn goed inkomen bchalen. Etno
branches hoeven geenszins marginaal te zijn. 

Tussen de toko en de goudjuwcHcr bevinden zich andere Surinaamse etno
branches, zoals de handcl in huid- en haarvcrzorgingsartikclcn, etnische mode, reUgieus-
culturele benodigdheden en entertainment (cd/video). In deze branches onder\tindcn 
Surinaamse detaUHsten wel in tocnemende mate concurrentic van dctailHsten uit andere 
immigrantengroepcn, en in sommige productcategorieen ook van autochtone onder
nemers. Gaandeweg hebben Surinaamse dctailHsten de bakens ook weten te verzettcn 
naar dc non-foodsector. Hier wordt zeer vaak in een algemeen marktsegment geopcreerd. 

Van de dric grote immigrantengroepcn hebben tot dusverre alleen de Surinamers 
een grotere betrokkenheid in de non-foodsector, hetgcen in overeenstemming is met de 
verhoudingen in dc dctaUhandelssector in het algemeen. In Amsterdam is Surinaams 
detaUhandelsondernemerschap vooral een zaak van Hindostaanse en Chinese onder
nemers; Creoolse en Javaansc bevolkingsgrocpen zijn in veel mindere mate actief in de 
detaUhandel. 
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Dc positie van Surinaamse detaUHsten is in het algemeen niet als marginaal te t)'pcren, al 
kunnen zij de vergcHjking met autochtone dctailHsten, wat betreft participatie, branche-
spreiding, vcstigingspunt en rendement, nog lang niet doorstaan. 

Interne hulpbronncn hebben Surinamers wcHswaar de entree in de detailhandel 
gcboden, maar in de tijd gezien wordt het belang daan^an geringer. Met het langere 
verbUjf, de voortschrijdende inburgcring en dc opkomst van dc tweede generatie zwakt 
het etnische ondernemerschap — zoals dat tot uitdrukking komt in zaken als mobiUsatic 
van famiHcarbcid, het maken langc wcrkdagen en -weken tcgen ccn karige beloning — af 

6.2 D e Marokkanen 

Ook dc Marokkanen hebben via de op de eigen grocp gerichte marktsegmentcn entree 
verwoiwcn in het detailhandelsondcrnemerschap. In Hjn met de later op gang gekomen 
gezinshereniging, kent bet Marokkaanse detaUhandelsondernemerschap een vcrlate 
opkomst. Dc bediening van op de eigen groep gespeciaHsccrde marktsegmentcn heeft tot 
dc opkomst van etnische spcciaalzakcn geleid. Sommige daaiwan zijn zeer opvallend. Zo is 
dc visdetailhandel een exclusief Marokkaanse aangelegenheid. OpvaUend is ook de positie 
die dc Marokkaanse slager is gaan innemen. Door het speciaHsme in lamsvlces hebben dc 
slagers, in aanvang zcker onbedocld, ccn steeds groter wordende kring van autochtone 
klanten weten te bereiken. Slagers, visdetailHsten en bakkers zijn dc belangrijkste 
ondernemers in de foodsector. 

Dc non-foodscctor, die nog maar beperkt tot ontwikkcHng is gekomen, draagt ook 
de sporen van dc herkomstachtergronden. De bazaarwinkel, met een aanbod van artikelen 
die op de ccn of andere manier met het herkomstland zijn verbondcn, en de Marokkaanse 
damesmodewinkcl zijn daar gocde illustxatics van. Maar Marokkaanse detaiUisten vestigen 
zich in tocnemende mate ook in het algcmene marktsegment van dc non-foodsector. Het 
gaat daarbij opvallend vaak om ondernemers die gccti traditionele gastarbciders
achtcrgrond hcbbetT. Een deel van hen behoort tot dc subgrocp van dc Soussi's, een 
Marokkaanse handclsmindcrhcid. 

Dc positie van veel Marokkaanse detaillisten is, in tegenstclHng tot die van dc 
Surinaainse, wel als marginaal tc t}^pcren. Een dcel van de bedrijven behaalt jaaromzettcn 
van iTauwcHjks fl. 50.000. Dat laat onvcrlct dat cr ook aansprckende succcssen worden 
gebockt. 

Het Marokkaanse detaUhandelsondernemerschap leunt, kort gezegd, nog stcrk op 
dc herkomstachtergronden, als bron van marktactivitcit en inspiratic. In mindere mate 
wordt geput uit de bronnen die onder het zogehcten etnische ondernemerschap worden 
begrcpen. Groepsinterne financicringsarrangcmcnteiT, sterke klantenloyaHtcit binnen de 
eigen grocp, mobiUsatic van arbeid van famiHe en medemigranten en ccn structuur van 
onderHnge hulp ontbreken nagenoeg. Sommige ondernemers Hjken wel te putten uit 
ciwaringcn van Marokkaanse immigranten in andere landcn. Zo zijn enkele Marokkaanse 
buurtbakkers succesvol met het aanbod van ccn Frans of zuidcHjk getint assortiment. 
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6.3 De Turken 

Van dc drie grote immigrantengroepcn is het Turkse detailhandelsondernemerschap het 
omvangrijkst. Maar Hefst 40 procent van de aUochtone detailhandel in de foodsector is in 
Turkse handen. Turken zijn intussen ook vcrmaard geworden als winkeldctaUHst. Het 
bccld is evcnwcl niet cenduidig. 

Herkomstachtergronden hebben ook aan dc Turkse groep de entree tot het 
detaUhandelsondernemerschap gcboden. Dc bediening van op dc eigen grocp gerichte 
marktsegmentcn leiddc al gauw tot het oiTtstaan van etnobranches. Maar al even sncl 
waren Turkse detaUHsten in staat vecl etnische spcciaalzakcn uit te bouwen tot meer op de 
buurt gerichte voorzieningcn. Dit proces heeft zich haast t^^pisch bij levensmiddclcn- en 
groente- en fruitzaken voltrokkcn. Heel wat etnische levensmiddelcnwinkels zijn 'buurt
super' geworden en steeds vaker is de grocnteman op dc hock in vecl oude stadsdelen van 
Turkse komaf Turkse dctailHsten in de foodsector hebben aldus redcHjk weten door te 
dringen in de algcmene markt. De Turkse concurrentic is overigens ook in etnobranches 
voclbaar. Zo bicden Turkse ondernemers in tocnemende mate ook Surinaamse producten 
aan. 

De Turkse non-foodscctor is tot dusverre nog niet zo sterk ontwikkcld, maar ook 
hier doen Turkse detaUHsten van zich sprcken. In dc non-foodsector zijn dctailHsten maar 
in beperkte mate in etnobranches actief KenncHjk is dc bchoefte aan onderschcidende 
producten als kleding en andere persoonHjke tocrusting minder groot. Zo is het dragen 
van traditionele kleding minder gangbaar onder dc Turkse bevolking. Ook in ander 
opzicht is er mcer aansluiting bij de westcrse cultuur. Des tc opvaUender is de Turkse 
betrokkenheid in dc non-foodsector in het algcmene marktsegment. Men is actief in zulke 
uitecnlopende branches als klcdingzaken, tapijtwinkcls, gordijnenspcciaalzakcn en mcubcl
winkels. Meer dan bij de andere groepen vindt bij de Turkse detaUHsten ook fiHaalvorming 
plaats. Veel winkels hebben mccrderc vestigingen. 

Dit relaticvc succes kent ook een andere zijdc. Vecl bedrijven verdwijnen even snel 
als ze opkomen. OnderHnge 'prijsslagen' zijn niet van de lucht. Artikelen worden uit 
concurrcnticovcrwegingen soms zelfs onder de kostprijs aangeboden. Surinaamse en 
Marokkaanse detailUsten kunnen dan ook zowcl met ontzag als meewarig sprcken over 
hun Turkse coUega's. 

Turkse dctailHsten weten goed te profiteren van de hulpbronncn die tot het 
etnische ondernemerschap worden gerekcnd, zcker wat betreft de famiUale steun, de 
arbcidsinzet van famiHe en groepslcden en het maken van lange wcrkdagen en -weken. 
Turken kopen ook graag bij leden van dc eigen groep. Het Turkse ondernemerschap Ivrijgt 
daarnaast meer en mcer ccn transnationale basis. Sommige ondcrnemingen Hjken deel uit 
te maken van ketenorganisaties, met fiHalcn en vertegenwoordigingcn in mccrderc 
Europese landen. Ondernemers nemen ook initiatieven om over de grenzen zaken te 
doen en bij de financiering van het Turkse bcdrij fsleven zijn tevcns bankcn uit Turkije 
betrokken. Een aantal bankcn heeft fiHalen in Nederland die een rol spelen in de 
geldverstrekking en -opname. 
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6.4 De Indiers 

De kleine grocp van de Indiers — mcrendccls Sikhs — heeft de interne hulpbronncn op 
andere wijze benut om entree tc vinden in het detaUhandelsondernemerschap. Deze groep 
ontbeert een grote eigen klantcnkring, waardoor de Indiase detaUHsten slechts in beperktc 
mate in etnobranches actief kunnen zijn. In die branches richten zij zich hoofdzakcHjk op 
de, cultured verwante, Surinaams-Hindostaanse klandizie. Het gros van de Indiase 
detailUsten is actief in een algemeen marktsegment, met kledinghandcl op markten en - in 
mindere mate — klcdingzaken. 

Door een combinatie van enkele interne hulpbronncn hebben dc Indiers een pick 
weten tc verovcren in dc voor nieuwkomers mociHjk toegankelijkc markthandel. Alle 
Amsterdamse markten kennen tegenwoordig het fcnomecn van dc Indiase texticl
handelaren. De niche in goedkoperc klcding, waarmee de grocp al ccn positie had 
vcrwoiwcn in de groothandel, en de grotere ruimtc die dc non-foodartikclengrocp op 
Amsterdamse markten krceg, hebben dc intrcdc van Indiers in de markthandel vergemak-
kcHjkt. Dc specifieke achtcrgronden hebben voor een relatief sterke startpositie gezorgd. 
Door de relatief goede opleidingsachtcrgrond zijn vecl Indiers in staat te voldocn aan de 
vercistcn voor het diploma ambulante handel — of zij hoeven daaraan niet tc voldocn 
vanwege dc zelfgemaaktc kleding. OnderHnge hulp en uitwisscHng, grocpsverbondenhcid 
en netwerken binnen de eigen grocp om aan pcrsoneel te komcn zijn evenecns van 
belang, alsook de marktpositie. Transnationale handclsbandcn stellen leden van de grocp 
in staat om scherp in te kopen. De inkoop wordt veelal betrokken uit andere Europese 
landen waar contacteiT worden onderhouden met immigrantengroepcn die in de producric 
zitten. Ook laat men wclcens parrijen in India of Pakistan vciwaardigcn. De groot
handclarcn van het World Fashion Centre spelen ccn bclangrijkc rol in dc logisrick. Van 
dc vier onderzochte groepen hebben de Indiers het mccst weten tc profiteren van het 
etnische oiTdernemerschap. 

6.5 Theore t i sche implicaties 

Herkomstachtergronden hebben aldus ccn doorslaggevcnde rol gespccld bij dc opkomst 
en initielc ontwikkcHng van het detailhandelsondcrnemerschap van allochtone groepen. 
Tegelijk moge duidcHjk zijn geworden dat herkomstachtergronden, hoezeer zij ook interne 
hulpbronncn genercrcn, op zichzelf onvoldoendc zijn om tot onderncmerschaps
activitciten te geraken; ook andere factoren spelen ccn rol. Deze factoren zijn in 
hoofdstuk 3 gespecificeerd als 'dc econoiTiischc factor', 'de ruiinteHjkc factor' en 'de 
institutionele factor'. Uit hoofdstuk 4 en dit hoofdstuk bHjkt hoezeer vooral de ruimteHjke 
en institutionele factoren de mogcHjkheden op detailhandelsondcrnemerschap van nieuw
komers bcgrenzen. In feite hebben de economische, ruimteHjke en institutionele factoren 
ccn sturende wcrkmg in de mate en richting waarin hcrkomstgerelateerde hulpbronncn 
kunnen worden vcrzilverd. Dc uitkomst is ccn selectievc, zo men wil scheve ontwikkeling 
in het allochtone dctaUhandclsondernemerschap. Interne hulpbronncn voor detailhandels
ondcrnemerschap kunnen slechts in die branches worden ingezct die tocgankeUjk zijn 
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voor nieuwkomers. 
Eerder is al opgemerkt dat detailhandelsondernemerschap maar in beperkte mate 

'vrij ondernemerschap' is. Het scctorspecifieke, institutionele regime beperkt de discretio-
naire ruimtc van dc ondernemcr. Door het locatiegcbondcn karakter van de detaUhandel 
krijgen ook de fysieke condities gewicht, die in Amsterdam vanwege de schaarste ruimtc 
welHcht extra zwaar wegen. In het algemeen gcldt dat de kleine zelfstandige actief is op 
een spelersveld waar het grootwinkelbedrijf in dc positie is ontwikkcHngen naar zijn hand 
tc zetten. 

Onder deze omstandigheden zijn het vooral de met herkomstachtergronden verbondcn 
interne hulpbronncn die immigrantengroepcn entree tot dc sector bicden. De initiele 
ontwikkcHng wordt hier in bclangrijkc mate door bcinvlocd, hetgcen ertoe leidt dat 
immigranten in de aanvangspcriode vooral in etnobranches actief zijn. Met andere 
woorden, de beperkte toegankcHjkheid van de sector duwt immigrantengroepcn medc in 
een bepaalde richting. AannemeHjk is dat dit proces sclecticf werkt: door de geringe 
toegankcHjkheid kiczen de beter toegeruste allochtone ondernemers waarschijnHjk voor 
andere scctorcn. 

De positie van aUochtonen in de sector van dc groothandel, die gcheel open is, kan 
hier als voorbceld dienen. Allochtone ondernemers hebben namcHjk op de twee groot-
handclsmarkten van Amsterdam de positie van gevestigde weten tc verovcren. Indiase en, 
in mindere mate, Pakistaanse ondernemers hebben ccn dominante plaats bemachtigd in 
het World Fashion Centre in Amsterdam. Het zeer succcsvoUc internationale mode-
concern Mexx heeft mede een achtergrond in dc tcxtielgroothandcl. Maar ook het Food 
Center Amsterdam, dc groothandelsmarkt in levensmiddclcn, heeft een opvaUende 
invuUing gekregen. Vcle allochtone ondernemers zijn er groot geworden en veiwuUen een 
bclangrijkc rol in de handelsstromen die cr plaatsvinden. Ongevecr ccn derde van de 
arbeidsplaatsen wordt bezet door allochtone ondernemers. Kortom, het gaat om twee 
voorbeelden van een sector waarin vrije toegang tot het ondernemerschap is en waar 
allochtone ondernemers een aansprckende positie hebben verworven. 

Na ruim 35 jaar is het allochtone detaUhandelsondernemerschap wcHswaar in een 
aantal opzichten losgckomen van de positie van marginaUtcit, voor ccn substanticel aan
deel in de betcre positics in dc detailhandel is nog een lange weg te gaan. Een detaUHst 
tjfpecrde die positie als volgt: 'Wij staan tussen toko en topzaak.' 

Welke theoretische impHcatics hebben deze inzichten? In dc eerstc plaats bUjken de vier 
benoemde factoren een inzichtcHjkc analyse van de ontwikkcHng van het allochtone 
dctaUhandclsondernemerschap toe te staan. Dc economische, ruimteHjke en institutionele 
factoren bUjken tczamen met herkomstachtergronden een gocdc benadering tc bieden 
voor het begrijpen van de ontwikkcHng van het aUochtone detailhandelsondernemerschap. 

In de thcoretischc Htcratuur over allochtoon ondernemerschap woedt nog steeds 
een discussic over de factoren die van betekenis zijn. Dc neiging blijft daarbij aanwezig 
om een doorslaggevcnde betekenis aan het enc dan wel het andere t)'pe factor toe te 
kennen: zijn het de cigcnschappen van dc immigranten zelf die er toe doen of zijn het de 
kenmerken van dc samcnleving? Dc vraag is welHcht eerder wanncer welk type factor 
mcer gewicht krijgt. In de sector van dc detailhandel bUjken herkomstachtergronden in dc 
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initielc fase van zeer sterk belang. Maar ook de andere factoren houdcn betekenis. Waar
schijnHjk is dat de herkomstachtergronden in een verdere fase betekenis bUjven houden, 
maar in afnemende zin en op andere wijze. Dat is ook in Hjn met de gedachte van het 
immigrantenondernemcrschap als incorporatietraject. Naarmate de dcclname in de 
samcnleving voortschrijdt en dc gencratics wisselen, zullcn herkomstachtergronden van 
gcringere betekenis worden. 

Zouden de vier benoemde factoren ook de belangrijkste determinanten zijn van 
het immigrantenondernemcrschap in het algemeen? VcrmoedcHjk zijn de vier factoren 
ook in andere economische scctorcn van betekenis, al zal het gewicht welHcht verschillen. 
In de detailhandelssector is dc overheidsbemoeienis relatief groot en hebben ook derde 
partijen ccn rol (bijvoorbeeld onroerendgocdcigenarcn). Het locatiegcbondcn karakter van 
de detailhandel haalt ook nadrukkcUjk de ruimtelijke context in beeld. WaarschijnHjk is het 
zo dat het gewicht van factoren niet aUeen per economischc sector verschilt, maar ook op 
verschillendc schaalnivcaus: wijk, stad, land of continent. 

Kortom, uit dit onderzoek bHjkt in ieder gcval dat herkomstachtergronden van 
betekenis zijn voor het ondernemerschap van immigrantengroepcn. Die betekenis zal per 
fase van dc ontwikkcHng \visselen. Met andere woorden: ccn adequate thcoretischc 
benadering kan het niet stellen zonder de factor herkomstachtergronden. 
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7 S U G G E S T I E S V O O R D E T A I L H A N D E L S B E L E I D 

Op basis van dc beschrijving en analyse van het detailhandelsondcrnemerschap van 
allochtone groepen doc ik in dit afsluitcnde hoofdstuk enkele suggesties voor het 
verbctcren van de condities voor de ontwikkcHng van dit ondernemerschap. Alhocwel 
dctailhandclsactiviteitcn van allochtone groepen een bclangrijkc invloed uitocfenen op de 
(uitstraHng van) de sector, wordt binnen het detailhandelsbeleid wcinig specifieke aandacht 
geschonken aan deze categoric ondernemers. Detailhandelsbeleid blijft toch vaak 
algemeen beleid. De overheid beheert instrumenten van ruimteHjke ordening, stelt 
verordeningen voor markthandel en overige ambulante handel op, is verantwoordeHjk 
voor de openbare ruimtc en verstrckt subsidies om ontwikkcHngen in een gewenste 
richting tc beinvloeden, ook die in dc detailhandelssector. Met hulp van deze instru
menten zouden lokale overheden kunnen bijdragen aan het herstcUen van de scheve 
ontwikkcHng in het allochtone detailhandelsondernemerschap. Onderstaandc suggesties 
strekken in het bijzonder daartoe. 

1) Toegankelijker maken van markthandel/ambulante handel 
Nieuwkomers hebben een duidcHjk gcringere toegang tot de markthandel, ccn situatie die 
nauwcHjks meer van deze tijd is te noemcn. Bepaalde groepen allochtonen, zoals Turken 
en Marokkanen, zouden — vanwege hun kwaUficatienivcau — juist baat hebben bij een 
verbetcrde toegang tot deze tak van detailhandel. De ironic wil echter dat voor de 
ambulantc handcl zwaarderc cisen gelden dan voor dc reguHere detaUhandel. Ook al 
veranderen Amsterdamse markten meer en mcer in 'aUochtonenmarkten', die kwaUficatie 
is nauwcHjks van tocpassing op de marktkoopHcdcn die cr staan. Een negatief effect van 
de geringe toegang tot bepaalde takken van detailhandel is dat branches die minder 
drcmpels kennen, gehcel overvoerd raken. In bet algemeen zuUen dc beter toegeruste 
ondernemers door dc relatief beperkte toegang tot deze sector uit-wijkcn naar andere 
scctorcn. 

2) Toetsingsmogelijkheid bij toewijzing winkclruimten 
Verhuurdcrs besHssen exclusief over de invulHng van winkclruimten en hebben daardoor 
onbedocld ook de toewijzing van vestigingspunten in handen. Systematische voorkeurcn 
van eigenaren kunnen een selectievc toegang tot het detailhandelsondcrnemerschap tot 
gevolg hebben. Aanbevolen wordt te bezien of er mcer transparantie in de toewijzing van 
vestigingspunten voor detailhandel kan komen. 

3) Etnobranchering in winkelgebieden 
Het Hgt in dc rede dat een deel van de aankopen van aUochtone groepen uit 
'herkomstgerelateerde' producten zal bestaan. Spcciaalzakcn die zich hierop richten, 
clusteren zich tot etnobranches. Het gaat allang niet meer alleen om de islamitische slager 
of de Surinaamse toko. In verzorgingsgebicden met ccn hoog percentage allochtonen zou 
ook het draagvlak voor etnobranches te becijferen moeten zijn. Deze spcciaalzakcn zijn 
vooralsnog blijvend en verdicnen ook ccn plaats in de winkclgcbicdcn. Veelal bevinden zij 
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zich nu in achterafstraatjes, die buiten de (gewenste) RuimtcHjk-Economische Structuur 
(RES) vallen. 

4) Flexibiliseren van bestcmmingsplannen 
Bestcmmingsplannen worden in dc regcl voor ccn duur van tien jaar gemaakt. Ontwik
kcHngen in de detailhandel gaan sneUer. Het gevolg kan zijn dat bestcmmingsplannen al 
enkele jaren na vaststcUing achterhaald zijn. Aangezien bestcmmingsplannen op lokaal 
niveau tamcHjk gedctaillecrd kunnen zijn — het lokale detailhandclsvolume alsook de 
vestigingspunten worden vanuit de ruimtcHjke-ordeningsfunctic gcpland — kan het 
voorkomen dat op zich gewenste economische ontwikkcHngen in strijd komen met het 
bestemmingsplan. FlcxibiHsering van bestemmingsplannen zal minder sncl leiden tot dit 
soort spanningen. Ingrepen in dc fysieke structuur van bcdrij fsruimten zullcn dan even
ecns sncller kunnen worden afgehandeld. 

5) Bevorderen participatie in winkeliersverenigingen 
AUochtone dctailHsten zijn zelden aangesloten bij organisatics en vercnigingen van winke
Hers in hun vcrzorgingsgebied. WinkeHersverenigingen waken over het wel en wee van 
hun winkclgebied en zijn aanspreckpunt en overlegpartner voor lokale overheden en 
samenwerkingsverbanden. Een algemcne stelregel is dat wie niet wordt gchoord, ook geen 
invloed heeft. Een grotere dcclname van allochtone detaillisten aan winkcHcrsverenigingen 
kan ertoe leiden dat ook hun belangen worden mcegenomen bij beleid en standpunt-
bepaUngcn. Het is wel zo dat er belangentegcnstclHngcn kunnen zijn tussen gevestigden en 
nieuwkomers, maar uiteindclijk zijn ook gevestigde winkeHers er bij gebaat dat nieuw
komers de hun tockomende pick verwcr\^en. Komcn consumenten in onvoldoendc mate 
aan hun trckken in dc eigen buurt, dan zuUen zij uiuvijkcn naar andere winkclgcbicdcn. 
Onderstcuning zou er medc op gericht mocten zijn om bindcndc elcmentcn tc vinden. 

6) Onde r s t eunen samenwerkingsvormen 
Zelfstandige dctailHsten kiczen - vaak als overlcvingsstrategie — in tocnemende mate voor 
commcrciele samenwcrking, op het terrein van formulcvocring, inkoop of anderszins. Een 
karaktcristiek van allochtone dctailHsten is dat zij in hoofdzaak 'cenpitters' zijn, zij werken 
op deze gcbicden nauwcHjks samen. Van dc voordclcn van commcrciele samenwcrking 
weten velcn zo niet te profiteren. Samenwerkingsverbanden kunnen op dergcHjk concrete 
aspecten worden ondcrstcund. Overigens zouden catcgoricen dctailHsten ook in andere 
aspecten van de bedrijfsvoering onderstcuning kunnen gebruikcn. 

7) Meer bestuurlijke coordinatie detailhandelsbeleid 
In Amsterdam is het detailhandelsbeleid verregaand gcdecentraHseerd. Dc dcrtien stads
delen vocren elk hun eigen detailhandelsbeleid. Dat wil zeggen dat elk stadsdeel strceft 
naar het geijktc patroon van een of mcer hoofdwinkelgebiedcn en overige secundairc 
detailhandelsvoorzicningen. Bij een bcstuurUjkc regie zouden bijvoorbeeld expcrimcntcn 
met 'rommclzoncs' mogcHjk zijn, terwijl daaiwoor de schaal in afzondcrHjke stadsdelen te 
klein is. Mcer coordinatie biedt meer ruimtc voor accommodatic van ontwikkcHngen die 
misschien op stadsdeelniveau niet zo relevant Hjken, maar dat op stedcHjk niveau wel 
degcHjk zijn. 
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BIJLAGE 1: Branchespec i f ic i te i ten a l lochtone detai l l is ten 

Visdetailhandel 
Vooral Marokkaanse ondernemers zijn in de visdetaUhandel actief Onder de 22 vis
detailHsten bevinden zich maar Hefst 14 Marokkaanse ondernemers. Zeventien van dc 22 
bedrijven zijn in Amsterdam (8), Rotterdam (6) of Den Haag (3) gcvcstigd. 

Slagerijen 
Het slagersbedrijf beslaat ongevecr ccn kwart van de foodonderncmingen. Ook bij de 
slagers nemen Marokkaanse ondernemers een dominante positie in. Bijna de helft (48 
procent) van aUc slagerijen is in handen van Marokkaanse ondernemers. Turkse onder
nemers hebben ccn aandeel van 38 procent. Dc slagersbcdrijven kennen een over
concentratic in de vier grote steden. Bijna zcventig procent is daar gcvcstigd. 

Aardappcl- groente- en fruitspeciaalzaken (AGF) 
In deze sector zijn de Turkse ondernemers dominant, zij hebben een aandeel van 67 
procent. Dc ondcrnemingen kennen een zekcre spreiding over het land, cr is in mindere 
mate sprake van overconcentratic in dc grote steden (aandeel van 55 procent). 

Buitenlandse levensmiddelen 
De etnische spcciaalzaak in levensmiddclcn is de grootste branche in de foodsector (27 
procent). Ook hier is sprake van een zekcre spreiding over het land. Circa de helft van de 
zaken is in de vier grote steden gcvcstigd. Turkse (34 procent), Surinaamse (27 procent) en 
Chinese (10 procent) ondernemers hebben het grootste aandeel in deze branche. 

Brood-, koek- en banketspeciaalzaken 
Deze branche wordt cenzijdig gedomineerd door Turkse ondernemers (73 procent van de 
bedrijven). Zij worden op grote afstand gevolgd door Marokkanen (11 procent) en Surina
mers (6 procent). Opvallend binnen de vier grote steden (aandeel van 55 procent) is dat 
allochtone brood-, kock en banketzaken vooral in Rotterdam goed vertcgenwoordigd zijn. 
Vier op de 10 zaken zijn daar gcvcstigd. In deze branche gaat het vaak om spcciaalzakcn 
waar Turks banket wordt verkocht. 

Slijters 
Dc sterkste positie in de sHjtersbranche komt toe aan Surinaamse ondernemers. Bijna dc 
helft van de (18) sHjtersbedrijven is in handen van Surinamers. Den Haag is een opval
lcndc vestigingsplaats met ccn aandeel van 50 procent binnen de grote steden. 

Tabakspeciaalzaken 
Naast grotere groepen als Surinamers (29 procent) en Turken (21 procent) zijn in deze 
branche ook dc kleincre groepen vertcgenwoordigd. Er zijn meer Paldstaanse tabaks
peciaalzaken (8) dan Marokkaanse (5). In de branche zijn ook ItaUancn, Iraniers, AntilHa-
ncn en Indiers actief Acht van de tien tabakspeciaalzaken bevindt zich in de grote steden. 
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Algemcne levensmiddelendetailhandel 
In deze branche domineren de Turkse ondernemers (50 procent). Marokkanen en 
Surinamers hebben ieder ccn aandeel van circa 12 j^rocent, op afstand gevolgd door 
Italiaanse en Pakistaanse ondernemers (ieder 5 procent). Binnen de grote steden (58 
procent van het totaal) komen de mceste zaken voor in Amsterdam (41 procent van het 
aantal in de grote steden). 

Drogisterijen 
Drogisterijen zijn vooral van Surinaamse ondernemers (de helft). De helft van dc onder
nemers in deze branche is vrouw. De positie van Surinaamse ondernemers wordt sterker 
geacccntucerd indien ook de spcciaalzakcn in parfums en cosmetica in aanmerking wor
den genomen. Dan loopt hun aandeel op. Turkse en Marokkaanse ondernemers zijn nage
noeg afwezig in de branche. Zes van de 10 drogisterijen zijn in dc grote steden gcvcstigd. 

Detailhandel in bovenkleding 
In deze branche zijn alle onderschciden aUochtone groepen present. Het mccst Turken en 
Surinamers, maar in relaticvc zin zijn ook Pakistaanse en Indiase ondernemers goed 
vertcgenwoordigd. Het aandeel van de grote steden is 60 procent. 

Schoenendetailhandel 
Er zijn 27 allochtone schoenenwinkcls. Turkse ondernemers hebben hierin een aandeel 
van 37 jorocent. Ongevecr dc helft van de schoenenwinkcls bevindt zich in dc grote 
steden. 

Woninginrichtingspeciaalzaken 
Een derde van dc woninginrichtingspeciaalzaken (23 van dc 68) is in handen van Turkse 
ondernemers. Minder dan de helft hierv^an (28) is in dc grote steden gcvcstigd. 

Elektrotechnische detailhandel 
Surinaamse ondernemers hebben de sterkste positie in deze branche. Zij cxploiteren 37 
van dc 110 zaken, gevolgd door Turkse (20), IVIarokkaansc (12) en AntilHaanse (7) 
ondernemers. Van dc bedrijven bevinden zich 68 in de grote steden. 

Doe-het-zelfdetailhandel 
OpvaUend in deze branche is dat slechts 4 van de 16 bedrijven in de grote steden zijn 
gcvcstigd. Bclangrijkc catcgoricen zijn Turkse (3), Surinaamse (2), ItaUaansc (2) en Iraanse 
(2) ondernemers. 

Detailhandel gemengde branche 
In dc gemengde branche hebben Turkse ondernemers het grootste aandeel (16 van de 46), 
gevolgd door Marokkaanse (8), Chinese (4) en Surinaamse en ItaUaansc (3) ondernemers. 
Bijna 60 procent van de bedrijven is in de grote steden gcvcstigd. 
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Juweliers en horlogers 
Surinaamse ondernemers zijn verrewcg de belangrijkste categoric in deze branche (28 van 
dc 83 zaken), gevolgd door Turkse (12), Chinese (9), en Indiase (5) ondernemers. Het gaat 
overwegend om juwcHers die ccn allochtoon marktsegment bedienen. Zcventig procent 
van de bedrijven is in de grote steden gcvcstigd. 

Bloemenspeciaalzaken 
Ook in deze branche zijn Surinaamse ondernemers stcrk aanwezig (13 van dc 44). Turkse 
ondernemers zijn gehcel afvvezig. Marokkaanse ondernemers zijn met 3 zaken vertcgen
woordigd, ItaUaansc, AntilHaanse en Chinese ieder met 2. Slechts een kwart van de 
bedrijven bevindt zich in de grote steden. VrouwcHjke ondernemers hebben een aandeel 
van 40 procent. 

Optieken 
Van dc 21 optieken zijn er 6 van Surinaamse ondernemers, 5 van AntilHaanse en 3 van 
ItaUaansc ondernemers. Turkse en Marokkaanse ondernemers zijn vrijwel afwezig in deze 
branche. Slechts ccn kleine minderheid van de optieken (3 van dc 21) is in de grote steden 
gcvcstigd. 

61 



BIJLAGE 2: Over ige b i jzonderheden 

Rechtsvorm 
Van de bedrijven bestaat 72 procent uit ccn cenmanszaak, 20 procent uit een vennoot
schap onder firma en slechts 3 procent uit een BV. In overige gevallen gaat het om een 
commanditair vennootschap, cooperatie, vercniging of stichting. 

Pcrsoneel 
In 3 procent van de gevallen zijn er geen werkzamen geregistrccrd. Een ruime meerder
heid (56 procent) van dc bedrijven telt slechts een werkzame persoon. Bij een kwart van 
dc bedrijven zijn er 2 werkzamen; bij 1 op de 9 bedrijven werken cr 3-5 personcn, bij 2 
procent zijn er 6-10 werkzamen. Ongevecr 35 bedrijven (van de bijna 5.000) hebben meer 
dan 10 man pcrsoneel. 

Vestigingsduur 
Een grote meerderheid (68 procent) van de bedrijven is in dc jaren negentig gcvcstigd. Zij 
bestaan dcrhalve nog niet zo lang. Bijna 20 procent van de bedrijven is gcvcstigd in de 
periodc 1980-1990. Vijf procent kent een vestigingsdatum in dc periode 1970-1980. Een 
aantal van 67 bedrijven is gcvcstigd in dc periodc tussen 1960-1970. Circa 200 
ondcrnemingen zijn voor 1960 opgericht. 
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