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VOORWOORD

In 1970 maak ik voor het eerst kennis met de stad Den Haag. Als jongste kind uit een gezin
van negen ben ik met mijn ouders op vakantie. Ik logeer een maand lang in de stad waar de
immigratiegeschiedenis van mijn familie, na Suriname, een vervolg krijgt. Den Haag maakt
diepe indruk op mij. Een jaar later vestig ik mij in Den Haag mijn ouders, kinderen van
Indiase immigranten, in Suriname achterlatend. Zij komen in 1972 naar Den Haag. Het zou
een tijdelijk verblijf zijn. Dat voornemen wordt geen werkelijkheid.

Mijn eerste Haagse vrienden maak ik op de speelplaats van de K. Ter Laan Lagere School aan
de Bezemstraat. Deze speelplaats heet nu het Rabbijn Maarsenplein. Rabbijn Maarsen is een
Joodse geestelijke die veel heeft betekend voor de Joodse gemeenschap in Den Haag. Hij is in
1943 omgekomen. Centraal gelegen op dit plein staat het Joods Kindermonument dat ons
herinnert aan de circa 1.700 Haagse Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn
omgekomen. Het decor van dit monument is een fraai staaltje herstructurering van de Haagse
binnenstad. Op de parterre zijn verschillende trendy ingerichte restaurants gevestigd: Sushi
bars, Chinese dim sum restaurants, een Vietnamees en terrasjes voor passanten en winkelend
publiek. Daar bovenop staan mooie appartementen. Het Rabbijn Maarsenplein staat midden in
Chinatown Den Haag. Het plein wordt regelmatig gebruikt voor de promotie van Chinatown
tijdens de viering van het Chinees Nieuwjaar, het Chinees Maanfeest en voor het houden van
zomermarkten. Dit is wat beleidsmakers met functiemenging voor ogen hebben. Wonen,
werken en recreëren worden gecombineerd om vooroorlogse wijken, waar sprake is van
sociaal-economische achterstanden, een economische impuls te geven. Deze vorm van
functiemenging zien wij ook pal tegenover het Rabbijn Maarsenplein: de Markthof. Dit is een
bedrijvenhal waar ondernemers met verschillende etnische achtergronden een bedrijf hebben:
een Chinese supermarkt die in producten uit alle werelddelen handelt, een döner snackbar,
een oer-Hollandse vishandelaar die ook sushi verkoopt, een bloemist, een notenbar, een slager
et cetera. Daar bovenop zijn appartementen gebouwd.

De inspiratie om een onderzoek te verrichten naar het ondernemerschap van immigranten doe
ik op tijdens mijn bezoeken aan de allochtone wijken van Washington D.C., New York en
Vancouver. Vancouver bezoek ik in verband met de internationale Metropolis Conferentie in
2000. De plaatselijke Chinatown en de Punjabi Market vind ik indrukwekkend.
7

Daar wordt duidelijk wat de economische kracht van culturele diversiteit is. Zou dit het
toekomstige beeld van de stad Den Haag kunnen zijn? De sfeer van Zuidoost-Azië,
straatnamen in Chinese karakters, een onnoemelijk aantal kleine winkels, Indiase restaurants
en de geur van kerrie, etalagepoppen in sari’s en kurtá’s1 gehuld en toeristen uit alle
windstreken die vertier komen zoeken. Op het vliegveld van Vancouver op de terugweg naar
Nederland spreek ik Jan Rath van de Universiteit van Amsterdam en vertel hem over mijn
plannen voor een promotieonderzoek. “Doe maar een voorstel”, zegt hij. Daarmee begint de
fase van het aftasten van de onderzoeksliteratuur en het scherp stellen van de
onderzoeksvraag. Het uiteindelijke resultaat van dat gesprek is dit proefschrift.

Het voorwoord van een academisch proefschrift is de mooiste plaats voor een dankbetuiging.
Een academische promotie realiseer je niet alleen, dat doe je met een heel team van
bijzondere mensen dat achter je staat, in je gelooft en je onvoorwaardelijk steunt. Deze
promotie is dan ook een onderscheiding voor mijn gezin en mijn familie. Het schrijven van
dit proefschrift betekent voor mij het zoeken naar een balans tussen een enerverende baan om
het integratiebeleid in de stad Den Haag te managen in een constante, turbulente politieke
omgeving, een prachtig gezin met opgroeiende kinderen dat om aanwezigheid thuis vraagt en
lieve, bejaarde ouders die je zo goed mogelijk wilt bijstaan en verzorgen. Het proefschrift is
nu af. Dat betekent dat ik samen met mijn omgeving die balans heb weten te vinden en daar
ben ik heel erg dankbaar voor.

Ik dank mijn beide promotoren, Jan Rath en Rinus Penninx, voor een constructieve
samenwerking. De vele voortgangsbesprekingen met Jan en Rinus zijn altijd opbouwend en
met een drive om het maximale uit dit proefschrift te halen. De zeer vele facetten van het
thema immigrantenondernemerschap zijn door Jan Rath vanuit verschillende invalshoeken
onderzocht. Dit blijkt een groot voordeel voor mij. Instemming van Jan staat namelijk garant
voor een goed academisch niveau. “Houd het simpel, dat is wat Bert van Marwijk tegen
Leonardo zei”, laat Jan telkens weten. Het toeval wil dat Jan een Feyenoord fan is en ik ben
een Ajax fan. De sympathie voor ADO Den Haag moge duidelijk zijn. Het is misschien niet
toevallig dat Leonardo eerst bij Feyenoord heeft gevoetbald en daarna bij Ajax. Jan, bedankt!

1

Een sarí is een klassiek Indiaas kledingstuk voor vrouwen. Een kurtá is een lang overhemd met lange mouwen.
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De discussies met Rinus Penninx richten zich heel in het bijzonder op de theorievorming, de
keuze van methoden en technieken van onderzoek en de structuur van de rapportage. “Houd
de boog van de argumentatie goed in de gaten”, zegt Rinus. Het enthousiasme van een
promovendus kan een valkuil betekenen in de keuze van het theoretische kader en de
methoden en technieken. Voordat je er erg in hebt, wil je de hele wereld in je proefschrift
stoppen. Rinus tempert dat enthousiasme gelukkig. “Je moet jezelf bij de kruin beetpakken en
je uit de modder van de data tillen”, is zijn lijfspreuk. Werken met de vele databronnen in dit
onderzoek zorgt inderdaad voor een modderpoel aan gegevens. Het is een uitdaging om uit
deze gegevens, volgens een strak regime van operationalisering van het theoretische kader en
de methoden en technieken, bruikbare informatie te halen. De discussies met Rinus en zijn
adviezen hebben de data van dit onderzoek tot hun recht laten komen. Rinus, bedankt!

Ik dank mijn werkgever voor de toegang tot onderzoeksdata om dit onderzoek mogelijk te
maken. Ik dank mijn collega’s, informanten, stagiaires en respondenten voor de vele
inhoudelijke en vriendschappelijke gesprekken. Stichting StaBij dank ik voor het ter
beschikking stellen van hun databestanden. Ik dank mijn collega’s van het Programmabureau
Burgerschap, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de Bestuursdienst, collega’s en directieleden
van Onderwijs, Cultuur en Welzijn en (ex)bestuurders van de gemeente Den Haag die mij bij
de les hielden met de simpele vraag: “Wanneer promoveer je nu”?

Mijn ouders zijn vooruitgangsfilosofen. Iedere nieuwe generatie moet een stap voorwaarts
zetten. De begrippen manur bhawah (Rigveda, word mens), dharma (deugdzaamheid) en
nishkáma karma (onbaatzuchtig handelen) staan in de opvoeding van hun kinderen centraal.
Hun praktische levensmotto is: “Klappen doe je met beide handen”, wat neerkomt op de
dingen samen doen en de mijlpalen in het leven met elkaar vieren. Mijn ouders dank ik voor
het grootste geschenk, namelijk een mentaliteit waarin optimisme en kansen creëren en
pakken centraal staan. Dat het lieve, zorgzame mensen zijn die hun (klein)kinderen
onvoorwaardelijk hebben gesteund, spreekt voor zich. Dat is mij nadrukkelijk ten deel
gevallen. Met dit proefschrift wordt één van de hartenwensen van mijn ouders gerealiseerd.
Dat geldt evenzeer voor mijn broers, zusters, neven en nichten die mij altijd een hart onder de
riem hebben gestoken. Maiyá aur Bappá, dhanyabád, bedankt! Bappá, jammer dat je bij mijn
promotie niet aanwezig hebt kunnen zijn. Gelukkig heb je geweten dat ik in 2010 ga
promoveren. De herinneringen aan jou blijven voortleven.

9

De volgende drie namen zouden eigenlijk de ondertitel van dit proefschrift moeten zijn:
Liesbeth, Gyán en Maniek. Mijn echtgenote Liesbeth en mijn zonen Gyán en Maniek dank ik
omdat zij zo genereus en geduldig zijn geweest mij jarenlang uit te lenen aan de wetenschap.
En Liesbeth, jij bent de beslissende factor bij het afronden van dit proefschrift. Dat valt samen
met het managen van ons huisje, beestje, boompje en de liefdevolle zorg voor onze
(schoon)ouders.

Den Haag, november 2010

10

HOOFDSTUK I.

1.1

HET ONDERZOEKSVELD

Inleiding: de economische positie van Den Haag

Nederlandse steden kennen medio jaren negentig geen sterke ondernemerscultuur,
bedrijven trekken weg uit de steden, de concurrentiepositie ten opzichte van de
omringende

landen

is

slecht

en

de

beeldvorming

over

het

zelfstandig

ondernemerschap negatief (Den Haag 2005; Den Haag 1997b; NEI 1998). De grote
steden hebben daarnaast te maken met een slechte bereikbaarheid en de sub- en
desurbanisatie van mensen met een midden- en hoog inkomen neemt toe. In de grote
Nederlandse steden voltrekt zich een economisch transformatieproces. De stedelijke
structuur en functies veranderen ingrijpend. De mobiliteit neemt toe, net als de
technische mogelijkheden als gevolg van de innovatie in de informatie technologie
(IT), globalisering en internationalisering van bedrijven. De traditionele industrie
maakt plaats voor de dienstensector.

Dit economische transformatieproces voltrekt zich ook in Den Haag. De Haagse
economie staat er medio jaren negentig niet goed voor. Het aantal bedrijfsvestigingen
in Den Haag is in de periode 1988 tot 1996 afgenomen van 18.540 tot 17.837. In 1993
is er nog een eenmalige opleving,

Den Haag telt in dat jaar 19.080

2

bedrijfsvestigingen (DHIC 2008). Het startend ondernemerschap in Den Haag neemt
eveneens af, terwijl landelijk sprake is van een toename. Landelijk bedraagt het aantal
nieuwe ondernemingen in 1987 circa 31.000 en in 1998 zijn dat er al meer dan
50.000.3 In Den Haag schommelt het aantal startende ondernemers in de beginjaren
1990 rond de 1.700 en valt in een korte periode terug. In 1994 telt de stad nog 1.682
startende ondernemers en in 1997 zijn dat er 1.174, een afname van 30 procent (NEI
1998:29).4

De geregistreerde werkloosheid stijgt in de periode 1970 tot 1996 van 2.706 naar
35.413.5 Wordt de werkloosheidsontwikkeling afgezet tegen de potentiële
beroepsbevolking, dan blijkt de werkloosheid te zijn toegenomen van 0,8 procent in
2

DHIC staat voor Den Haag in Cijfers. Dit zijn statistieken die online beschikbaar zijn en periodiek worden geactualiseerd.
Ministerie van Economische Zaken (1995).
Den Haag (1997b).
5
De potentiële beroepsbevolking bedraagt in 1996, 294.374 (DHIC 2008).
3
4
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1970 tot 12,3 procent in 1996 (Den Haag 1997b; NEI 1998:1). Vooral de
werkloosheid onder allochtonen is hoog en bedraagt 40 procent.6 De Haagse
werkloosheid

concentreert

zich

in

ruimtelijke

zin

voornamelijk

in

de

stadsvernieuwingswijken zoals de Schildersbuurt, Transvaal en RegentesseValkenboskwartier.

Het

percentage

werklozen

in

de

belangrijkste

stadsvernieuwingsgebieden, waaronder deze drie wijken, bedraagt 43 procent, terwijl
34 procent van de Haagse potentiële beroepsbevolking in deze gebieden woont.7 Dit
zijn ook de wijken waar allochtonen geconcentreerd wonen. In deze wijken van de
stadsvernieuwing hebben bedrijven zich gevestigd in de economische sectoren die
inkrimpen: industrie, bouwbedrijven en reparatie. De werkgelegenheid in deze drie
wijken is tussen 1981 en 1994 met gemiddeld 27,5 procent gedaald (Den Haag
1997b:12). Het stadsvernieuwingsproces heeft mede bijgedragen aan deze afname.
Om de leefbaarheid te bevorderen zijn marginale bedrijven en bedrijven die
milieuhinder veroorzaken verdreven. Er is minder bedrijfsruimte teruggebouwd.

De arbeidsmarktkwalificaties van de werklozen zijn slecht. In 1996 is 58 procent
minimaal één jaar werkloos en 30 procent is dat al langer dan drie jaar. De Haagse
economie genereert voor 70 procent banen in de dienstverlening, vooral in de
overheidssector.

De

overheidssector

vraagt

vooral

om

middelbaar-

en

hoogopgeleiden.8 De stad Den Haag echter telt een hoog percentage laaggeschoolden
in de beroepsbevolking. Van de werkzoekenden heeft in 1997, 82 procent maximaal
een opleiding op het niveau van Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
(MAVO). Onder de beroepsbevolking is het percentage laaggeschoolden 26 procent
en onder de totale bevolking 40 procent.9 Deze cijfers geven aan dat er sprake is van
een slechte aansluiting tussen wat de arbeidsmarkt vraagt en wat de beroepsbevolking
aan scholingskwalificaties heeft te bieden (een “mismatch”).

6

NEI (1998:1); Den Haag (1997b); ISEO (1996:41). Vergelijk ook DHIC; www.denhaag.nl. De definitie van de term allochtoon
die in dit onderzoek wordt gehanteerd, is in overeenstemming met de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Allochtonen zijn personen die in Nederland woonachtig zijn en van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Eerste
generatie allochtonen zijn personen die niet in Nederland zijn geboren en die ten minste één in het buitenland geboren ouder
hebben. Tweede generatie allochtonen zijn personen die in Nederland zijn geboren, maar die ten minste één ouder hebben die
buiten Nederland is geboren. In dit onderzoek gebruik ik het begrip allochtoon als synoniem voor immigrant. Het begrip
“allochtoon ondernemerschap” wordt hier gelijk gesteld met “immigrantenondernemerschap”. Daar waar gesproken wordt van
“etnisch ondernemerschap” wordt eveneens immigrantenondernemerschap bedoeld. In het beleid worden ook de begrippen
westerse en niet-westerse allochtonen gebruikt. Westerse allochtonen komen uit de geïndustrialiseerde landen en niet-westerse
allochtonen uit de niet-geïndustrialiseerde landen.
7
Den Haag (1997b). De potentiële beroepsbevolking wordt gevormd door een ieder tussen de vijftien en vijfenzestig jaar.
8
In heel Nederland stijgt de werkgelegenheid tussen 1988-1994 met acht procent (Den Haag 1997b).
9
Den Haag (1997b); Den Haag (1999); NEI 1998: 33).
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De langdurige werkloosheid in de jaren tachtig tot medio negentig treft vooral de
armere wijken en vertaalt zich in een ruimtelijke concentratie van lage inkomens,
zoals uit figuur 1.1 blijkt.

Figuur 1.1: Gemiddeld inkomen naar wijken: 1996 (CBS RIO)
gem bestb 52 weken ink indiv (vergelijkbaar) [euro's], 1996
Buurten
< 10500
10500 -< 12000
12000 -< 13500
13500 -< 15000
>= 15000
NVT

Bron: CBS RIO

In de “donkerrode gebieden” wonen mensen met de laagste inkomens.10 In deze
gebieden, de zogenaamde arbeiderswijken, is de demografische samenstelling snel en
ingrijpend veranderd. In de vier grote steden van Nederland neemt de demografische-,
sociale- en inkomenssegregatie toe. In Den Haag vertrekt de autochtone bevolking uit
de arbeiderswijken en hun plaatsen worden ingenomen door steeds toenemende
aantallen allochtonen. Dit resulteert in wijken met grote concentraties allochtonen.
Van de circa 476.000 inwoners die Den Haag in 2008 telt, is 46 procent allochtoon.
Het aandeel niet-westerse allochtonen bedraagt circa 24 procent (DHIC 2008). Het
percentage allochtonen bedraagt tegenwoordig in bepaalde wijken, zoals de
Schildersbuurt, negentig procent (DHIC 2009). Deze concentratie zal in vergelijkbare
wijken zoals Transvaal en Laakkwartier naar verwachting verder toenemen (Den
Haag 2005a).

De nu vooral door allochtonen bewoonde buurten worden vóór de massale immigratie
uit de niet-geïndustrialiseerde landen al gekenmerkt door bovengemiddelde sociaaleconomische achterstanden en een negatief sociaal imago. Den Haag is wat dit
10

De lage inkomens zitten onder de grens van € 10.500 per jaar. Dit zijn ook de gebieden met de hoogste allochtone
concentraties (DHIC 1996, 2010).
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aangaat een sociaal gedeelde stad, een stad met twee gezichten. Er is een “rijk” Den
Haag waar nu vooral de oorspronkelijke Haagse bevolking woont en er is een relatief
“arm” Den Haag met een oververtegenwoordiging van allochtonen.

Tegen de achtergrond van deze sociaal-economische problematiek is de stad Den
Haag medio jaren negentig gestart met beleidsinterventies om het bedrijfsklimaat, de
stadseconomie en de economische participatie te verbeteren. Allochtonen in
achterstandsgebieden nemen in deze beleidsinterventies een belangrijke plaats in. Een
van

de

speerpunten

van

het

stadseconomische

beleid

is

het

immigrantenondernemerschap. In Den Haag wordt het ondernemerschap gezien als
een belangrijke vorm van economische participatie en als een kanaal voor integratie.

1.2.

Regulering van de markt

De overheid kan op verschillende manieren in de markt ingrijpen. Engelen (2000 en
2001) maakt met zijn classificatieschema ranking opportunities inzichtelijk dat de
markt complex is gereguleerd en vele aangrijpingspunten biedt voor interventies.
Deze beleidsinterventies kunnen worden gezien als ingrepen in de markt. Hij
beschrijft de kenmerken van de markt en onderscheidt daarbij zeven dimensies. Die
dimensies verwijzen naar concurrentie en de condities waaronder transacties kunnen
plaatsvinden en helpen begrijpen waarom specifieke groepen en individuen als
ondernemer in bepaalde markten actief zijn.

De zeven marktdimensies

1. De eerste dimensie richt zich op de producten (objecten) die gekocht en
verkocht kunnen worden. Producten kunnen van materiële (goederen) en nietmateriële (diensten) aard zijn. Tot de niet-materiële producten kunnen
dienstverlening, zorg, toerisme, recreatie en vermaak worden gerekend (Hall
& Rath 2007; Collins & Castillo 1998; Smith 1989; Zukin 1991). Producten
kunnen legaal verhandelbaar zijn of juist verboden worden. De legaliteit van
de verhandelbare producten verschilt van land tot land en van stad tot stad.
Producten kunnen ook legaal, maar niet altijd wenselijk zijn.
2. De tweede dimensie betreft de subjecten van de markt. De vraag is hier wie
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mogen toetreden tot de markt en wie niet. Veelal zijn het “legale instituties”
zoals de overheid, non-profit instellingen, private instellingen, professionals
en ondernemers die bepalen wie tot de markt toegelaten kunnen worden.
Welke actoren als ondernemer worden toegelaten heeft te maken met de
marktkenmerken en de regelgeving. De overheid kan bijvoorbeeld met het
sociale zekerheidsstelsel trachten

het zelfstandig ondernemerschap te

bevorderen en het aantal ondernemingen te doen vergroten (Torenvlied &
Brouwer 2004; Verheul et al 2001; Wennekers 2006). Ook non-profit
instellingen zoals de Kamer van Koophandel, het midden- en kleinbedrijf
(MKB), werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen hierbij een rol spelen.
3. De derde dimensie gaat over de structuur van markten. Het gaat daarbij om het
aantal actoren aan de vraag- en aanbodzijde en de verdeling van de macht
tussen hen. Volgens Engelen kunnen actoren tot een markt toetreden, maar
daarmee is niet gezegd dat ook de transacties verzekerd zijn. Laagdrempelige
markten zijn gemakkelijk te betreden, maar door de hevige concurrentie
kunnen de transacties bemoeilijkt worden. De eerste toetreders kunnen
gemakkelijker de spelregels naar hun hand zetten dan nieuwkomers. In welke
mate dat gebeurt, is opnieuw afhankelijk van de regelgeving.
4. Het niveau van institutionalisering is de vierde dimensie. Daarbij gaat het om
de vraag of er gestandaardiseerde patronen van transacties bestaan en niet de
regelgeving op zich. Duurzame en terugkerende handelstransacties zullen
eerder gestandaardiseerd worden dan eenmalige transacties. De handelingen
en ideeën zijn normatief van aard en in feite gaat het over de cultuur van zaken
doen zoals accountantsnormen, arbitrageregels, wederzijdse verwachtingen, et
cetera.
5. De vijfde dimensie betreft de lokaliteit van de markten. De lokaliteit heeft
betrekking op de locatie van de markt zelf en het ruimtelijke bereik daarvan.
De lokaliteit van de markt bepaalt ook de expansiestrategie van ondernemers
(Jones et al 2000; Rusinovic 2006; Waldinger et al 1985). Het verzamelen
van bedrijven op een specifieke locatie bijvoorbeeld kan voordelen bieden,
vanwege de face-to-face contacten, de snelle uitwisseling van informatie,
flexibel delen van bronnen, et cetera. De expansie van markten hangt af van
de producten en goederen, de structuur van bepaalde markten, kansen en
beperkingen en transactiekosten. Kappersbedrijven en pedicuren bijvoorbeeld
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zijn doorgaans lokaal gericht. Banken, internet- en textielbedrijven hebben een
bovenlokaal of zelfs internationaal bereik. Regelgeving wordt van belang als
het aankomt op het toewijzen van bedrijfsruimte, broedplaatsen voor bedrijven
en specifieke locaties voor het opzetten van bedrijven (Leone & Struyk 1976).
Zo kan in bepaalde buurten het aantal horecagelegenheden geremd of juist
aangemoedigd

worden

en

kunnen

bedrijfsverzamelgebouwen

worden

ontwikkeld voor bepaalde beroepsgroepen (Kloosterman & Rath 2001). Het
opzetten van economische stimuleringsgebieden, Empowerment Zones zoals
in de Verenigde Staten van Amerika, functiemenging in allochtone
concentratiegebieden, het actief stimuleren van Chinatown, Banglatown,
Punjabi Market en Little India zijn ook voorbeelden van locatiegerichte
regulering.
6. De zesde dimensie richt zich op de sociale inbedding. Hier gaat het om de
netwerken van marktsubjecten. De allocatie van goederen vindt niet
uitsluitend plaats op basis van koopkracht. De frequentie en aard van de
contacten tussen consumenten en ondernemers spelen daarbij ook een rol. De
allocatie van goederen vindt in “open markten” op een andere wijze plaats dan
in “verpersoonlijkte markten”. In open markten zijn de contacten en
transacties incidenteel en anoniem. In verpersoonlijkte markten is sprake van
structurele en persoonlijke contacten. In deze contacten spelen vertrouwen en
loyaliteit een belangrijke rol. De manier van zaken doen in deze twee markten
is daarom ook anders.
7. De zevende dimensie gaat over regulering an sich. Engelen maakt onderscheid
naar verschillende vormen van regulering. Ten eerste het type regulering
(modes of regulation). Deze kan variëren van formele tot informele en van
directe stelsels van wetten tot indirecte convenanten. Verschillende actoren
reguleren de markt, variërend van de centrale overheid tot nietgouvernementele organisaties (NGO’s) en alles wat daar tussenin zit. Ten
tweede het niveau van de regelgeving (level of regulation). Daarmee wordt
bedoeld dat de wetten en regels van land tot land en binnen een land van stad
tot stad en binnen een stad van wijk tot wijk en van buurt tot buurt kunnen
verschillen. Ten derde het object van de regelgeving (objects of regulation).
Zaken doen is een tweezijdig proces, waarbij sprake is van strijd om
transacties en om de prijs. Ieder element in dit proces kan het object van
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regulering zijn. De regels kunnen beperkt of uitgebreid geïnstitutionaliseerd
zijn. Zij kunnen streng of minder streng worden nageleefd en gehandhaafd
(Burns & Flam 1987:172-173). Regelgeving kan “regeldun” of “regeldik”
zijn.

In dit onderzoek richt ik mij op drie van de zeven marktdimensies: subjecten,
lokaliteit en objecten. De onderbouwing van de keuze van deze dimensies houdt
verband met de doelstellingen die de stad Den Haag heeft geformuleerd voor het
stadseconomische beleid. Het Masterplan Stadseconomie (1997b) schrijft over
startende ondernemers (subjecten van de markt) het volgende:

“Starters hebben intensieve begeleiding nodig, zowel in de cruciale beginfase
als later, wanneer ze bij migratie behouden moeten worden voor de stad. Op
hun weg naar het zelfstandig ondernemerschap ondervinden startende
bedrijven knelpunten op het gebied van voorbereiding, marketing,
technologie,

organisatie

en

financiering.

Ook blijkt

er

een

hoog

uitvalpercentage te zijn, met name bij allochtonen, vrouwen en werklozen”.

11

Over de stedelijke gebieden (lokaliteit van de markt) waar de stadseconomie een extra
stimulans moet krijgen om de tweedeling in de stad te doorbreken, schrijft het
Masterplan Stadseconomie (1997b) het volgende:

“In toenemende mate zien we een sociale en economische tweedeling
ontstaan tussen de ‘haves’ en ‘have nots’. Een tweedeling tussen de rijke
werkende bewoners in de welgestelde woonwijken met rust, ruimte,
veiligheid en dure woningen en de werklozen in de stadsvernieuwingswijken
met armoede, onveiligheid en verloedering”. …

“Stadseconomie wil de

negatieve spiraal doorbreken van langdurig werkloze laaggeschoolden,
wonend in gebieden waar problemen zich ophopen”.

12

Den Haag wil meer mensen uit de achterstandsgroepen ondernemer laten worden. Dat
komt neer op het vergroten van het aantal subjecten van de markt en op het vergroten
van hun kwaliteit.

11
12

Den Haag (1997b:18).
Den Haag (1997b:12-13).
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Over de objecten van de markt die als kansrijk worden gezien voor de ontwikkeling
van de stadseconomie, staat in het Masterplan Stadseconomie dat de kansen vooral
liggen in de dienstverlening, met name in de sector toerisme en recreatie. Het
toerisme kan de ontwikkeling van bepaalde producten versterken. De stad moet die
kansen benutten.13 In dit

Masterplan worden de kansen die allochtone

concentratiegebieden kunnen bieden aan multicultureel toerisme (object van de
markt) niet uitgewerkt. Dat is wel het geval in het plan van aanpak voor het
Economisch Stimuleringsgebied Den Haag (1997f) waarin het project City Mondial
wordt geïntroduceerd voor de stimulering van multicultureel toerisme.

“Het project City Mondial stelt zich tot doel een toeristisch product te
ontwikkelen gebaseerd op de infrastructuur van multiculturele producten,
diensten en voorzieningen. Het proces van het maken van het toeristisch
product City Mondial bestaat uit twee onderdelen: a) het samenstellen van
een toeristisch aanbod gebaseerd op de infrastructuur van producten en
diensten van allochtone ondernemers en culturele instellingen; b) de
ruimtelijk inrichting van de toeristische route die geconcentreerd is in de
Schilderswijk en Transvaal”.14

Deze wijkgerichte aanpak is ingrijpen in de locatie van het ondernemerschap.

De beschreven sociaal-economische problematiek van de stad Den Haag en de
daarmee samenhangende doelstellingen rechtvaardigen de selectie van deze drie
marktdimensies voor dit onderzoek.

1.3.

Vraagstelling en onderzoeksbenadering

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven, analyseren en evalueren van het beleid
van de lokale overheid gericht op het versterken van het bedrijfsklimaat en het
zelfstandig ondernemerschap in het algemeen, en het immigrantenondernemerschap
in het bijzonder. Bij de evaluatie van beleid is de “beleidstheorie” als
onderzoekskader relevant, omdat in de beleidstheorie de visie op de samenleving, de
probleemanalyse, de inzet van instrumenten en het bereiken van de doelen worden

13
14
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Den Haag (1997b:12-13).
Gemeente Den Haag/1997/RIS 020932.

geïntegreerd (Dreef 2004:16-17). Over de beleidstheorie bestaan verschillende
definities. Ik beperk mij in dit onderzoek tot de definitie van Grin & Van de Graaf
(1994:350-351). Zij definiëren de beleidstheorie als: “Het geheel van argumentaties
van de actor over het beleid, en kenniselementen achter die argumentaties”. Beleid
duiden zij als een: “Politiek bekrachtigd plan, bestaande uit doelen (gewenste
situaties), middelen (verrichtingen om de doelen te realiseren) en instrumenten (die de
verrichtingen mogelijk maken of bevorderen)”. Aangezien beleidstheorieën politieke
oordeelsvorming betreffen, geven Van de Graaf & Hoppe (1989 en 1996) aan bij
analyse en (re)constructie van beleid het gelaagde evaluatiemodel van Fischer (1980
en 1995) te hanteren. Dit model van Fischer verbreedt de mogelijkheden voor
beleidsevaluaties, omdat het de normatieve uitgangspunten van beleid daarin
meeneemt.15 Dit model fungeert daarom als een raamwerk om een volledig
beleidsargument te expliciteren: de opvattingen over het beleid en de resultaten (Dreef
2004:18). Als analyse-instrument kan het model van Fischer op twee manieren
worden gebruikt. Ten eerste om een reconstructie van een beleidsprogramma en zijn
resultaten te geven (output- en outcome-evaluatie) en ten tweede om in stappen te
kijken hoe beleid tot stand komt (de proces-evaluatie). In dit onderzoek richt ik mij op
beide benaderingen.

Naast een reconstructie van het stadseconomische beleidsprogramma van de
gemeente Den Haag en een analyse van de daarmee verbonden processtappen,
beschrijf ik ook de resultaten daarvan. In de beoordeling van beleidsargumenten,
beleidsmaatregelen en resultaten volgt Fischer vier stappen en maakt daarbij
onderscheid tussen eerste- en tweede-orde evaluaties. De eerste orde-evaluatie richt
zich op de vraag wat de resultaten van het beleid zijn en omvat vragen en antwoorden
die zich beperken tot het gegeven beleidsgebied. Op dit niveau worden geen
ideologische en (partij)politieke discussies gevoerd (Van de Graaf & Hoppe 1996).
Binnen de eerste-orde evaluatie worden twee niveaus onderscheiden. Het laagste
niveau van de eerste-orde evaluatie is de technische verificatie of het technischanalytisch vertoog.16 Op dit niveau gaat het om de uitkomsten van een
beleidsprogramma en wordt empirisch vastgesteld of met de genomen maatregelen
daadwerkelijk de van te voren gestelde doelen zijn bereikt. Er worden uitspraken
15
Het model van Fischer biedt de mogelijkheid voor een open en flexibele toepassing in het beleidsonderzoek
(www.bestuurskunde.nl/publicaties, De Goede P.J.M., bespreking van F. Fischer, Evaluating Public Policy).
16
Technical-analytical discourse, program verfication/outcomes (Fischer 1980 en 1995).
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gedaan of een maatregel heeft gewerkt of niet op basis van een empirische toets. Het
tweede niveau van de eerste-orde evaluatie is de situationele rechtvaardiging of het
contextueel vertoog.17 Hier gaat het om de omstandigheden waarop het beleid zich
richt en is de vraag aan de orde of de gestelde doelen wel te bereiken zijn in de
concrete probleemsituatie en of er beleidsalternatieven zijn. Op dit niveau worden
uitspraken gedaan in termen van oplossingen.

De tweede-orde evaluatie gaat over de vraag of de beleidsmaatregel of het
beleidsprogramma een bijdrage levert aan de maatschappij als geheel. Doelen en
veronderstellingen van het beleid worden onderzocht op hun bijdrage aan het
algemene belang. Van de Graaf & Hoppe (1996:67) illustreren dit met de volgende
vragen: “Wat mogen we willen, of zijn wij verplicht te willen, als bijdrage aan de
vigerende (politieke) cultuur, levensstijl (way of life), of maatschappelijke orde”?
Daarbij gaat het om de rechtvaardiging van de maatregelen die genomen worden om
de sociale orde die beleidsmakers voorstaan te ondersteunen.

Ook binnen de tweede-orde evaluatie worden twee niveaus onderscheiden. Het
laagste niveau is de systeemondersteuning.18 Hierbij gaat het om de vraag of de
instrumenten of maatregelen die gekozen worden de voorgestane maatschappelijke
orde ondersteunen. Het hoogste niveau van de tweede-orde evaluatie is de rationele
keuze.19 Hier is de vraag aan de orde welke fundamentele idealen of ideologieën van
de sociale orde beleidsmakers voor ogen hebben (Van de Graaf & Hoppe 1996:68).
Bij de rationele keuze wordt gevraagd om bij conflicterende doelen los van de
bestaande politieke en maatschappelijke orde een waardesysteem rationeel te kiezen.
De vraag daarbij is of de fundamentele waarden of ideologieën die aan de inrichting
van de samenleving en instituties ten grondslag liggen een oplossing bieden bij
conflicterende doelen. Voorkeuren voor een maatschappelijke orde worden
bediscussieerd voor zover die worden geacht te worden beïnvloed door beleid (Dreef
2004:19-20).20 Het verschil tussen de beide niveaus van de tweede-orde evaluatie is
dat op het niveau van systeemondersteuning instrumentele en strategische argumenten
17

Contextual discourse, situational validation/objectives (Fischer 1980 en 1995).
System discourse/societal vindication/goals (Fischer 1980 en 1995).
19
Ideological discourse, social choice/values (Fischer 1980 en 1995).
20
Grin & Van de Graaf (1994:362) geven aan dat tweede-orde oordeelsvorming over beleid zeldzamer is dan eerste-orde
oordeelvorming. Op het niveau van de rationele keuze wordt verwezen naar een ideale samenleving en op het niveau van de
systeemondersteuning fungeert het bestaande regime als referentiekader (Dreef 2004:26; Fischer 1995).
18
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worden gebruikt en bij de rationele keuze ideologische.21 De rationele keuze kan
daarom ook worden gezien als de visie achter het beleid.

Tabel 1.1:

Het model van de gelaagde evaluatie22

Orde

Niveau

Thema van argumentatie

Eerste-orde

Technische verificatie

Op dit niveau worden de effectiviteit en

evaluatie

(technisch-analytisch

efficiency van de ingezette middelen geëvalueerd,

vertoog)

met betrekking tot de te bereiken doelen. De
vraag is of de doelen aantoonbaar worden behaald
en of er onverwachte effecten optreden.
Niveau: 1.1

Situationele

Op dit niveau wordt onderzocht of in de gegeven

rechtvaardiging

probleemsituatie betere oplossingen mogelijk

(contextueel vertoog)

zijn. De vraag is of de doelstelling past bij de
probleemstelling en of er beleidsalternatieven
zijn.
Niveau: 1.2

Tweede-orde

Systeemondersteuning

Op dit niveau worden maatschappijvisies

evaluatie

(systeemvertoog)

gerechtvaardigd en onderbouwd in termen van
hun bijdrage aan de sociale of maatschappelijke
orde die men voorstaat. De vraag is of het
beleidsdoel bijdraagt aan het welzijn van de
samenleving.
Niveau: 2.1

Rationele keuze

Op dit niveau wordt de voorkeur voor een

(ideologisch vertoog)

maatschappelijke orde bediscussieerd in relatie tot
het beleid. Hier worden filosofische en ethische
vragen gesteld en wordt gezocht naar dieper
liggende waarden.
Niveau 2.2
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Het verschil tussen de rationele keuze en systeemondersteuning kan met het volgende voorbeeld worden geïllustreerd. Vanuit
de opvatting van sociaal-economische gelijkheid (rationele keuze) tussen autochtonen en allochtonen kun je op het niveau van
systeemondersteuning pleiten voor maatregelen waarbij in een bedrijfsverzamelgebouw immigrantenondernemers een
gereduceerde huur betalen, omdat zij een achterstand moeten inlopen op autochtone ondernemers. Vanuit de opvatting van
juridische gelijkheid (rationele keuze) kun je een dergelijke opvatting op het niveau van systeemondersteuning bestrijden, omdat
hier sprake is van rechtsongelijkheid. Op het niveau van systeemondersteuning bevorder je dan maatregelen om de huren voor
iedereen gelijk te houden.
22
Vergelijk Dreef (2004).
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Op het niveau van de rationele keuze zijn voor dit onderzoek twee ideaaltypische
redeneringen van belang die ik aan Dreef ontleen (2004). Dreef gebruikt in haar
onderzoek naar de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de
Amsterdamse confectieateliers in de periode 1980-1997, op het niveau van de
rationele keuze, twee ideaaltypische redeneringen die handvatten bieden voor dit
onderzoek. Dat zijn de welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen.23
Deze twee redeneringen geven inzicht in de politieke ideologie en de
maatschappelijke of sociale orde die beleidsmakers voorstaan en verklaren welke
beleidskeuzen men vervolgens op het niveau van systeemondersteuning maakt.

In de welvaartseconomische redenering is de kapitalistische vrije marktideologie
prominent aanwezig. Marktmechanismen - vrije mededinging - worden in deze
redenering centraal gesteld en niet het overheidshandelen. Maatschappelijke
dynamiek komt vooral tot stand door individueel ondernemerschap en minder door
overheidshandelen. De rol van de overheid is het faciliteren van ruilrelaties, het
minimaliseren van inefficiënties in zulke private uitwisselingen en het corrigeren van
marktimperfecties (Dreef 2004:24). Met marktimperfecties wordt bedoeld dat er
problemen zijn in de aansluiting tussen vraag en aanbod. De overheid beperkt zich
alleen tot het corrigeren van marktimperfecties en staat neutraal tegenover
inhoudelijke resultaten. In de welvaartseconomische redenering beperken regels de
macht van de overheid, wordt het recht op privé-eigendom en een “eerlijke
concurrentie” gegarandeerd, en de bewegingsruimte van individuen gemaximaliseerd.
De overheid voelt zich niet geroepen tot (her)verdelingstaken en heeft een
minimalistische beleidsopvatting. Noties over belangengroepen, doelgroepen,
organisaties et cetera ontbreken in deze redenering. Gelijkheid in wet- en regelgeving
en procedures voor een ieder staat centraal. Dat betekent dat er geen maatregelen
genomen worden die concurrentievervalsend werken. Ook staan efficiency en het
kosten- en batenvraagstuk centraal. Samengevat komt deze redenering neer op het
volgende. De overheid houdt zich minimaal bezig met (her)verdelingstaken. De
vrijheid van burgers ten opzichte van de overheid staat centraal. Juridische en
procedurele gelijkheid staat boven sociaal-economische gelijkheid.

23

Dreef (2004:22-23) is daarbij geïnspireerd op de studie van Bobrow & Dryzek (1989) die verschillende talen onderscheiden,
waaronder de “welvaartseconomische taal” en de “sociale-structuur taal”. Dreef spreekt van redeneringen in plaats van taal.
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In de sociale-structuur redenering wordt uitgegaan van een (her)verdelende overheid
die actief probeert de maatschappelijke resultaten te beïnvloeden en beperkt zich niet
alleen tot het corrigeren van marktimperfecties. In deze redenering wordt collectieve
welvaart nagestreefd. Geacht wordt dat de overheid zelf actief streeft naar een meer
gelijke verdeling van sociale en economische middelen en capaciteiten in de
samenleving. De overheid treedt regulerend en beperkend op ten aanzien van
ongelijkheden in private middelen en capaciteiten (Dreef 2004:24-25). Hierbij passen
redeneringen in termen van positieverbetering van burgers, tegengaan van sociale
uitsluiting en bestrijden van sociale onderklassen. In de sociale-structuur redenering
speelt

de

solidariteit

met

individuen,

groepen

en

woongebieden

in

achterstandssituaties een belangrijke rol. In tegenstelling tot de welvaartseconomische
redenering staan efficiency en het kosten- en batenvraagstuk hier niet centraal. In
deze redenering is het ook mogelijk om ter bevordering van sociaal-economische
gelijkheid maatregelen te nemen die een voorkeursbehandeling impliceren. In essentie
komt de sociale-structuur redenering op het volgende neer. De overheid heeft een
(her)verdelende taak, beïnvloedt de resultaten van beleid actief en sociaaleconomische gelijkheid en rechtvaardigheid staan boven juridische en procedurele
gelijkheid.

De twee beschreven ideaaltypische redeneringen bieden om de volgende redenen
handvatten voor dit onderzoek. In de eerste plaats vanwege de rol die de overheid zou
willen en kunnen spelen bij (her)verdelingsvraagstukken, als het gaat om de
economische participatie van allochtonen en het wegnemen van achterstanden. Neemt
de

overheid

(her)verdelingsvraagstukken

actief

ter

hand

(sociale-structuur

redenering) of worden ongelijke uitkomsten aanvaard (welvaartseconomische
redenering)? Kiest de overheid voor sociaal-economische gelijkheid (socialestructuur

redenering)

of

voor

juridische

en

procedurele

gelijkheid

(welvaartseconomische redenering)? In het kader van het maatschappelijk debat over
de integratie van allochtonen zijn op het niveau van de rationele keuze en
systeemondersteuning veronderstellingen over generiek-, facet-, doelgroepen-,
achterstanden-, spreidings- en diversiteitsbeleid van belang. Het zijn deze
beleidsopvattingen die bepalen welke maatregelen (systeemondersteuning) worden
genomen om de voorgestane sociale orde vorm te geven.
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Op basis van de centrale doelstelling van dit onderzoek en de evaluatiemethodiek van
Fischer, heb ik de volgende vier hoofdvragen en een aantal deelvragen
geformuleerd.24

Vraag 1:
Welke beleidsmaatregelen heeft de overheid, inzonderheid de gemeente Den Haag,
sinds 1995 getroffen ter stimulering van het bedrijfsklimaat en de economische
participatie, en heel specifiek op het terrein van het (immigranten)ondernemerschap?
(Tweede-orde evaluatie, systeemondersteuning: niveau 2.1). Deze hoofdvraag heb ik
opgedeeld in de volgende deelvragen:
a.

Welke maatregelen zijn er genomen om het niveau en de kwaliteit van het
(startend) ondernemerschap te bevorderen? (Subjecten van de markt).

b.

Welke maatregelen zijn er genomen om in allochtone concentratiegebieden
het ondernemerschap te stimuleren? (Lokaliteit van de markt).

c.

Welke maatregelen zijn er genomen om het multicultureel toerisme te
stimuleren? (Objecten van de markt).

Vraag 2:
Welke veronderstellingen en verwachtingen van de overheid liggen aan deze
beleidsmaatregelen ten grondslag? (Tweede-orde evaluatie, de rationele keuze: niveau
2.2)?

Vraag 3:
Zijn de beoogde resultaten met de genomen maatregelen gerealiseerd? (Eerste-orde
evaluatie, technische-verificatie: niveau 1.1).

Vraag 4:
Welke alternatieven in het beleid komen aan de orde om een beter beleidsresultaat te
realiseren? (Eerste-orde evaluatie, contextueel vertoog: niveau 1.2).

24

In de opbouw van de rapportage van dit onderzoek wijk ik af van de structurering van de data in het model van Fischer (tabel
1.1). Ik beschrijf eerst de instrumenten van het beleid en de beleidsvisie daarachter en aansluitend de resultaten en alternatieven
van beleid, omdat de onderzoeksresultaten zonder een inleiding op de visie daarachter voor de lezer niet goed te duiden zijn.

24

Op het niveau van de rationele keuze beschrijf ik de veronderstellingen van de
beleidsactoren achter de genomen maatregelen (systeemondersteuning) vanuit de
dichotomie van welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen. Daarbij
neem ik de volgende ideaaltypische redeneringen op tweede-orde niveau als
uitgangspunt (tabel 1.2).

Tabel 1.2:

Ideaaltypische redeneringen op tweede-orde niveau25

Welvaartseconomische

Sociale-structuur redeneringen

redeneringen
Niveau van rationele

A. De overheid streeft naar

A. De overheid houdt zich actief

keuze

juridische en procedurele gelijkheid

bezig met de verdeling van de

en voert daarom generiek- en/of

welvaart en beïnvloedt de resultaten

facetbeleid, onafhankelijk van de

in het streven naar sociaal-

uitkomsten in termen van de

economische gelijkheid en

verdeling van de welvaart

rechtvaardigheid en voert daarom
doelgroepen-, achterstanden-, en/of
diversiteitsbeleid

Niveau van

1. In het beleid is iedereen gelijk,

1. Ongelijke behandeling

systeemondersteuning

ook in termen van de herkomst,

(bijvoorbeeld voorkeursbehandeling)

sekse en de woonbuurt van de

in termen van herkomst, sekse en

burgers

woonbuurt van burgers is toegestaan,
met het oog op het bereiken van een
gelijke uitkomst van het beleid

2. Het kosten- en batenvraagstuk

2. Niet het kosten- en

staat centraal en niet het resultaat

batenvraagstuk, maar de resultaten

van het beleid

van beleid staan centraal

3. De overheid beperkt zich alleen

3. De overheid beperkt zich niet tot

tot het corrigeren van

het corrigeren van marktimperfecties

marktimperfecties en staat neutraal

en neemt aanvullende maatregelen

tegenover inhoudelijke resultaten

om het resultaat te beïnvloeden

Op tweede-orde niveau kan met deze twee ideaaltypische redeneringen (rationele
keuze) en de onderscheiden argumenten op het niveau van systeemondersteuning
worden beschreven welke rol de overheid heeft gespeeld of willen spelen in sociaaleconomische processen. Voor dit onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in
25

Deze ordening is geïnspireerd op het onderzoek van Dreef (2004).
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maatregelen op het niveau van de systeemondersteuning bij drie marktdimensies:
subjecten, lokaliteit en objecten.

Binnen de dimensie subjecten van de markt leg ik het accent op de invloed van
beleidsinterventies op het zelfstandig ondernemerschap in het algemeen en het
immigrantenondernemerschap in het bijzonder. Heel specifiek onderzoek ik de
maatregelen die gericht zijn op de begeleiding van (door)startende ondernemers,
onder andere vanuit een uitkering naar de ondernemersmarkt, en de dienstverlening
door instellingen die zich op deze doelgroep richten. De Stichting Stabij is een van de
beleidsinstrumenten die ik onderzoek, omdat deze instelling in Den Haag is opgericht
om werklozen met een uikering naar de ondernemersmarkt te begeleiden. Allochtonen
hebben veel vaker een bijstandsuitkering of een uitkering in het kader van de
Werkloosheidswet. Deze maatregelen zouden invloed kunnen hebben op de
economische participatie en integratie van allochtonen door de drempel tot de
ondernemersmarkt te verlagen en de kwaliteit van het ondernemerschap en de
dienstverlening te verbeteren en daardoor de levensduur van het bedrijf te vergroten.

Binnen de dimensie lokaliteit van de markt richt ik mij op de stedelijke gebieden waar
geïnvesteerd wordt in het zelfstandig ondernemerschap. Dit zijn met name de
vooroorlogse wijken waar de concentratie van allochtone bevolkingsgroepen snel is
toegenomen en waar ook de kleinschalige bedrijvigheid is verdwenen als gevolg van
functiescheiding - werkfuncties uit buurten halen - en het verloren gaan van de
traditionele industrie. In het Masterplan Stadseconomie (Den Haag 1997b) worden
interventies voorgesteld om die bedrijvigheid weer terug te brengen door de functies
van wonen en werken met elkaar te verbinden (functiemenging) en daarvoor meer
bedrijfsruimte te creëren in de vorm van bedrijfsverzamelgebouwen en door
woningen te bouwen boven winkels (“dubbelgrondgebruik”). Een positief effect van
dit beleid moet resulteren in meer bedrijfsruimte en bedrijfsvestigingen in
woongebieden met een oververtegenwoordiging van allochtonen. Binnen de dimensie
lokaliteit

van

de

markt

richt

ik

mij

in

dit

onderzoek

op

dergelijke

bedrijfsverzamelgebouwen en dubbelgrondgebruik.

Binnen de dimensie objecten van de markt richt ik mij op multicultureel toerisme.
Multicultureel toerisme is een nieuwe activiteit die de gemeente Den Haag heeft
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ontwikkeld om de economie in allochtone wijken te stimuleren. De gemeente Den
Haag benadrukt dat de kansen voor de stadseconomie vooral liggen in de sectoren
toerisme en recreatie, omdat juist deze sectoren laaggeschoolde arbeid genereren.

Tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het immigrantenondernemerschap
worden

kansen

toegedicht

aan

multicultureel

toerisme

in

allochtone

concentratiewijken. Op eerste-orde evaluatieniveau beschrijf ik op basis van
empirisch onderzoek de beoogde en bereikte resultaten (technische verificatie) en
eventuele beleidsalternatieven (contextueel vertoog) die mogelijk zijn binnen de
gegeven sociaal-economische context op deze drie marktdimensies.

1.4.

De databronnen

Om de beleidsmaatregelen te beschrijven (vraag 1: niveau 2.1) heb ik gebruik
gemaakt van beleidsstukken van het Rijk, evaluatierapporten en verslagen van
politieke beraadslagingen in de Tweede Kamer. Daarnaast heb ik beleidsstukken
gebruikt van de gemeente Den Haag, zoals beleidsnota’s, evaluatierapporten en
politieke beraadslagingen van de gemeenteraad en raadscommissies (secundaire
bronnen). Voor de beschrijving van de veronderstellingen en verwachtingen die aan
de beleidsmaatregelen ten grondslag liggen (vraag 2: niveau 2.2.), heb ik dezelfde
databronnen gebruikt, aangevuld met data van interviews met uitvoerende
professionals, beleidsmakers en politici. Voor de technische verificatie (vraag 3:
niveau 1.1) heb ik de volgende databronnen gebruikt.

Cliëntvolgsysteem van Stabij en het Handelsregister

Stabij is een van de instrumenten waarmee de gemeente Den Haag vanaf de
oprichting van deze instelling in 1997 de dimensie subjecten van de markt probeert te
beïnvloeden. De analyse van de resultaten van deze maatregel is gebaseerd op het
cliëntvolg-databestand van Stabij in januari 2003 waarin 2.118 klanten zijn
geregistreerd. In dit bestand zijn de positieve uitstromers identificeerbaar. Dat zijn
personen die na begeleiding door Stabij een bedrijf zijn gestart of naar een reguliere
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baan bemiddeld.26 Voor het onderzoeksdeel naar de ontwikkeling van het
ondernemerschap in allochtone concentratiewijken, het zogenaamde Doelstelling-2 of
D-2 gebied dat is geselecteerd in het kader van een Europees programma gericht op
de economische opleving van achterstandsgebieden, zijn 4.590 uittreksels uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Uit dat aantal is een
aselecte steekproef getrokken van 525 ondernemers om de achtergrondgegevens te
analyseren. Daarnaast zijn data uit het Handelsregister gebruikt van ondernemers in
drie straten waar functiemenging is toegepast: De Heemstraat, Hobbemastraat en
Vaillantlaan (N=200). Voor het onderzoek naar bedrijfsverzamelgebouwen zijn 93
uitreksels uit het Handelsregister geraadpleegd. Dat zijn: Diemensie (14
ondernemers), De Schilde (43 ondernemers) en AOC-Laakhage (36 ondernemers).27
Voor de ondernemers van Chinatown zijn van 59 ondernemers die in oktober 2005 in
Chinatown gevestigd zijn, eveneens de gegevens uit het Handelsregister onderzocht.

Interviews

Aanvullende kwantitatieve gegevens zijn gebruikt uit 125 enquêtes, afgenomen van
ondernemers in het Doelstelling-2 gebied, die aselect uit het aantal van 525 cases zijn
geselecteerd, en een onderzoek van KplusV (2005) waarbij 99 enquêtes zijn gehouden
onder immigrantenondernemers in heel Den Haag. Beide enquêtes zijn gehouden aan
de hand van een halfgestructureerde vragenlijst. Daarbij zijn vragen gesteld over de
kwaliteit van de dienstverlening en factoren die invloed hebben op het succes van het
bedrijf. Naast deze en de eerder genoemde data zijn in totaal 45 personen uit het
databestand van StaBij benaderd voor een interview, waarvan 30 startende
ondernemers en 15 personen die ontmoedigd zijn een bedrijf te starten. Deze
interviews, aan de hand van een halfgestructureerde vragenlijst, zijn bedoeld om de
ondernemerservaringen van de starters met de genomen beleidsmaatregelen te
onderzoeken. Zij zijn de consumenten van het beleid en hun ervaringen werpen licht

26
Bij de analyse van dit bestand heb ik de volgende variabelen betrokken: etniciteit, geslacht, opleidingsniveau, leeftijd,
achtergrond (bestaansmiddelen voor de start), startdatum, type bedrijf, verwijzende instellingen, branche van het bedrijf,
vestigingslocatie, wijze van financiering van het bedrijf, uitval als ondernemer en het type klant (pre-starter, starter, doorstarter of
stopper). Naar de zogenaamde positieve uitstromers (n=329) is een aparte analyse uitgevoerd aan de hand van de beschikbare
variabelen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een positieve uitstromer is iemand die door begeleiding van
StaBij een baan heeft gevonden of een bedrijf gestart. Een negatieve uitstromer is iemand die de begeleiding niet heeft afgerond.
27
Ook zijn data gebruikt van metingen in mei 2004, juli 2008 en mei 2009 om de levensduur van deze bedrijven in de tijd te
volgen. In totaal zijn alle 299 ondernemers (mei 2009) die zich in deze bedrijfsverzamelgebouwen gevestigd hebben, bij deze
metingen betrokken.
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op de kansen en beperkingen van het beleid. Niet iedereen heeft willen meewerken
aan het onderzoek. Uiteindelijk zijn achttien interviews afgenomen, acht met starters
en tien met “ontmoedigde” personen (zij die niet worden toegelaten tot het
ondernemerschap). Met vier van deze ondernemers is een groepsinterview gehouden.
In totaal zijn voor dit onderzoeksonderdeel data gebruikt van 242 enquêtes en
interviews met ondernemers (primaire bronnen). De resultaten van dit onderzoek zijn
besproken met een discussiegroep van sleutelfiguren bestaande uit ondernemers,
lokale politici en ambtenaren (n=9).

Om beleidsopvattingen te beschrijven op het niveau van het contextueel vertoog
(vraag 4: niveau 1.2) zijn gesprekken gevoerd met totaal 69 beleidsmakers, politici en
uitvoerende professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het
startersbeleid, gebiedsgericht economisch beleid en toeristisch beleid in multiculturele
wijken. De gesprekken vinden plaats aan de hand van een halfgestructureerde
vragenlijst. De halfgestructureerde vragenlijst heeft mij de flexibiliteit geboden om de
bevindingen van de respondenten en informanten in de volle breedte te beschrijven.
Met een aantal respondenten en informanten is verschillende malen gesproken.
Daarnaast zijn alle verslagen van gemeentelijke politieke beraadslagingen op de
onderzochte thema’s in de periode 1995-2009 geanalyseerd.

1.5.

De opbouw van de rapportage

In hoofdstuk II beschrijf ik de visie en beleidsmaatregelen van het Rijk en de
gemeente Den Haag op het doelgroepenbeleid (tweede-orde evaluatie) met betrekking
tot immigrantenondernemers (subjecten van beleid).
In hoofdstuk III beschrijf ik de onderzoeksresultaten van de eerste casestudie,
namelijk het Haagse startersbeleid en de begeleiding van startende en doorstartende
ondernemers door Stichting StaBij (eerste-orde evaluatie).
In de hoofdstukken IV en V ga ik in op de tweede casestudie. In hoofdstuk IV
beschrijf ik op de dimensie lokaliteit van de markt de visie van het Rijk en de
gemeente Den Haag op het thema functiemenging en de maatregelen die binnen dat
beleidskader zijn genomen om het ondernemerschap in vooroorlogse woonwijken te
stimuleren

(tweede-orde

evaluatie).

In

hoofdstuk

V

beschrijf

ik

de

29

onderzoeksresultaten van twee maatregelen in het kader van functiemenging:
bedrijfsverzamelgebouwen en dubbelgrondgebruik (eerste-orde evaluatie).
In de hoofdstukken VI en VII ga ik in op de derde casestudie, namelijk multicultureel
toerisme (objecten van de markt). In hoofdstuk VI beschrijf ik de visie en
beleidsmaatregelen van het Rijk28 en de gemeente Den Haag op het thema
multicultureel toerisme om het immigrantenondernemerschap en laaggeschoolde
arbeid in allochtone concentratiewijken te stimuleren (tweede-orde evaluatie). In
hoofdstuk VII beschrijf ik de onderzoeksresultaten van de casestudie City Mondial en
de twee deelprojecten Chinatown en Avenue Culinaire (eerste-orde evaluatie).
In hoofdstuk VIII geef ik een samenvatting van de onderzoeksresultaten en rond af
met een aantal conclusies. Tot slot volgt een summary.

28

Het betreft de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met name het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Bbz),
Economische Zaken (met name MKB-regulering) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (het grotestedenbeleid).
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HOOFDSTUK II.

NATIONAAL EN HAAGS BELEID OVER
DOELGROEPEN: VISIES

In dit hoofdstuk beschrijf ik de visie en beleidsmaatregelen van het Rijk en de
gemeente Den Haag op het doelgroepenbeleid. In het bijzonder richt ik mij op
beleidsmaatregelen met betrekking tot startende (immigranten)ondernemers.

2.1.

Inleiding

In de politieke discussie over de integratie van allochtonen is voortdurend de vraag
aan de orde of met generiek-, facet-, doelgroepen- of diversiteitsbeleid de sociaaleconomische achterstanden weggewerkt kunnen worden. Het generieke beleid
veronderstelt dat maatschappelijke vraagstukken voor een ieder in gelijke mate
worden opgelost. Het vraagstuk staat daarbij centraal, niet de doelgroep. Bij
facetbeleid staat de doelgroep ook niet centraal, maar wordt er van uitgegaan dat de
verschillende beleidssectoren wel oog hebben voor maatschappelijke vraagstukken in
de samenleving en dat de oplossing daarvan ligt binnen het generieke beleid. Bij
doelgroepenbeleid staat de doelgroep met een achterstandspositie centraal. Het
diversiteitsbeleid heeft op zijn beurt een bredere horizon en richt zich op meerdere
doelgroepen die vanuit hun potenties worden benaderd. Dit beleid kan zich richten op
de doorstroom van autochtone vrouwen naar hogere functies, maar net zo goed op de
emancipatie van homoseksuelen, allochtonen en gehandicapten.

De landelijke overheid bepaalt voor een belangrijk deel de beleidskeuzen van de
lokale overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval met de inburgeringprogramma’s en de
wetten- en regels van de sociale zekerheid, zoals de Wet werk en bijstand (Wwb) en
het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) die lokale overheden moeten
uitvoeren. Binnen het nationale beleidskader hebben gemeenten echter de vrijheid het
beleid af te stemmen op de lokale omgevingsfactoren. In dit hoofdstuk zullen daarom
verbanden worden gelegd tussen nationale en lokale beleidskaders.
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2.2.

Visieontwikkeling in nationaal beleid

Gangmakers van beleid

In de periode 1975 tot 1985 wordt duidelijk dat de economische participatie van
allochtonen op de reguliere arbeidsmarkt moeizaam verloopt. In dezelfde periode
neemt echter het zelfstandig ondernemerschap van allochtonen steeds toe.
Wetenschappers en politici merken dit verschijnsel onvoldoende op, terwijl daar wel
aanleiding toe is (Bovenkerk 1982; Boissevain et al 1984; Glazer & Moynihan 1963;
Bonacich 1993; Van den Tillaart & Poutsma 1998). De serieuze belangstelling voor
deze vorm van economische participatie begint met een artikel van Bovenkerk die de
geringe aandacht aan de orde stelt.29 Voor deze veronachtzaming geeft Bovenkerk
verschillende factoren.30 Ten eerste spelen factoren een rol die te maken hebben met
de werving en selectie van de eerste lichting allochtonen in naoorlogs Nederland. Bij
de werving van allochtonen uit de Mediterrane gebieden is uitgegaan van mensen die
in loondienst arbeid zouden gaan verrichten. In eerste instantie worden deze
allochtonen volgens Penninx afgehouden van vestiging als ondernemer. Penninx
(1988:93-94) wijst erop dat het uitoefenen van een zelfstandig beroep als ondernemer
ook benaderd kan worden in termen van positietoewijzing en -verwerving in de
Nederlandse samenleving. Penninx geeft aan dat de kansen op zelfstandig
ondernemerschap van allochtonen in de prille fase van hun immigratie stuiten op
bedrijfseconomische, juridische en kennis- en vaardigheidsdrempels. De hoge
investeringen om een bedrijf te starten, de hoge regeldichtheid voor ondernemerschap
gecombineerd met de geringe kennis van de Nederlandse taal en de institutionele
infrastructuur hebben het starten van een eigen bedrijf meteen na aankomst in
Nederland moeilijk gemaakt. Ten tweede speelt het imago van allochtonen een rol
(Bovenkerk 1982; Rath & Kloosterman 1998). Allochtonen worden geassocieerd met
hulpbehoevendheid. Dit maakt dat initiatieven van allochtonen om op eigen kracht
een succesvol maatschappelijk bestaan op te bouwen als ondernemer niet op hun
waarde worden geschat. Het negatieve imago richt zich ook specifiek op bedrijven
van allochtonen. Allochtonen worden te zeer geassocieerd met malafide structuren
29

Er is wel beleidsaandacht vanuit het Rijk voor bepaalde sectoren, waaronder de vleessector en bakkerijen waarin allochtonen
hun bedrijven starten en voor opleidings- en vestigingseisen (WRR 1979). Na het artikel van Bovenkerk verschijnen ook
onderzoeken van Nederlandse wetenschappers die de maatschappelijke betekenis van kleine bedrijven aantonen zoals Boissevain
et al (1984); Van den Tillaart & Ruebsaet 1988; Van den Tillaart & Poutsma 1998).
30
Vergelijk Penninx (1988).
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(Rath & Kloosterman 1998). Een derde factor heeft te maken met het onvoldoende
herkennen van het immigrantenondernemerschap in Nederland als mobiliteits- en
integratiekanaal

(SER

1998:21).

Beleidsontwikkelaars

denken

dat

de

maatschappelijke integratie van allochtonen het beste via het werken in loondienst en
ondersteunend daaraan via onderwijs en volwasseneneducatie bereikt kan worden.
Ten vierde bestaat er lange tijd een negatieve ondernemerscultuur in Nederland rond
het kleinschalig ondernemershap. Het beeld bestaat dat kleinschalige bedrijven geen
toekomst hebben vanwege onder andere de concurrentie van grote supermarkten. Ten
vijfde kan gewezen worden op het gegeven dat allochtonen nooit aandacht bij de
politiek hebben gevraagd voor vraagstukken rond ondernemerschap (Rath &
Kloosterman 1998).

Hoewel het aantal onderzoeken naar de Nederlandse situatie nog beperkt is, heeft de
aandacht vanuit de wetenschap voor het ondernemerschap de interesse bij
beleidsmakers aangewakkerd. Het ministerie van Economische zaken brengt in 1987
de nota Ruim baan voor ondernemen, Beleid voor het midden- en kleinbedrijf in
nieuw perspectief uit. In deze beleidsnota wordt verwezen naar een nader onderzoek
om het kabinetsstandpunt bekend te maken over het ondernemerschap van
allochtonen. Dit onderzoek verschijnt in 1988 onder de titel Etnische ondernemers in
Nederland (Van den Tillaart & Ruebsaet 1988). Met de resultaten van dit onderzoek
en de ervaringen met een aantal bijzondere faciliteiten voor immigrantenondernemers,
komt in 1989 het kabinetsstandpunt uit onder de titel Beleid inzake het
ondernemerschap van personen uit etnische minderheidsgroepen. Dit onderzoek
vestigt de aandacht op de volgende knelpunten rond het ondernemerschap van
allochtonen:


Een slechte financiële situatie met name van Turken en Marokkanen.



Grote concurrentie omdat de meeste bedrijven in sectoren worden gestart die
een lage toetredingsdrempel hebben.



Gebrekkige kennis op het terrein van ondernemerschap (vakmanschap, kennis
van management, Nederlandse taal en diploma-eisen).31

Deze knelpunten leiden ertoe dat op verzoek van het ministerie van Economische
31

Deze knelpunten zijn niet nieuw. Daarom worden in de jaren zeventig en tachtig (aspirant-) immigrantenondernemers al met
collectieve voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd over het ondernemerschap (WRR 1989).
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Zaken, het Regionaal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (RIMK) het accent
legt op ontmoediging. De opvatting van dit ministerie is destijds “gelijke kansen op
zakelijk succes”.32 Dit kan volgens de beleidsontwikkelaars binnen het generieke
beleid worden gerealiseerd (welvaartseconomische redenering). De talentvolle
ondernemers zullen hun weg als ondernemers wel vinden en zij die daarvoor niet
geschikt zijn, moeten door een ontmoedigingsbeleid afzien van een moeizame en vaak
tot mislukken gedoemde weg. Het ministerie van Economische Zaken is van oordeel
dat de bevordering van het ondernemerschap niet primair moet worden gezien als een
bijdrage aan het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek van allochtonen (WRR
1989). De weg naar het ondernemerschap moet voor kansrijke allochtonen worden
vergemakkelijkt,

echter de eisen moeten niet lager zijn dan voor autochtone

ondernemers. Deze opvatting past in de welvaartseconomische redenering (juridische
gelijkheid). Naast deze opvatting worden echter tal van projectmatige activiteiten
ontwikkeld.33 Dit zijn maatregelen gebaseerd op sociale-structuur redeneringen,
omdat doelgroepen worden onderscheiden en gestreefd wordt naar sociaaleconomische gelijkheid.34

Immigrantenondernemerschap en stadseconomie

Tot

in

de

jaren

negentig

is

geen

integrale

visie

ontwikkeld

op

het

immigrantenondernemerschap vanuit een stadseconomisch beleid. Vanaf het eerste
Kabinet Kok (regeerakkoord 1994; Dreef 2004) worden de contouren

van een

integrale aanpak van de stadseconomie steeds prominenter. In het kader van het
grotestedenbeleid (GSB) wordt vanaf 1995 getracht fysieke, economische en sociale
maatregelen met elkaar te verbinden om met name de sociaal-economische problemen
in de zogenaamde achterstandswijken aan te pakken. Het grotestedenbeleid is voor het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een belangrijk
beleidskader voor de ontwikkeling van het kleinschalig ondernemerschap. Het
midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt in deze periode het predicaat de “banenmotor”
van de stadseconomie. In het regeerakkoord van 1994 maakt het kabinet de
stimulering van het ondernemerschap tot één van de hoofdlijnen van beleid. In dat
32

Ministerie van Economische Zaken (1988; Jansen 2003:12).
Een Haags voorbeeld is de oprichting van een bazaar voor immigrantenondernemers (EIM 2004a).
Op het gebied van educatieve voorzieningen wordt het gebruik van taal-, rekenen- en starterscursussen bevorderd.
Immigrantenondernemers krijgen cursussen op het gebied van financieel beheer, marketing en import en export (WRR 1989).
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34

akkoord wordt ook gewezen op de betekenis van het immigrantenondernemerschap.
Als uitwerking van dat akkoord verschijnt vanaf 1995 een aantal beleidsnota’s gericht
op het ondernemerschap in de MKB-sector. In 1995 brengen de ministeries van
Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën de beleidsnota
Werk door ondernemen uit.35 Een generiek beleid ter verbetering van het
ondernemersklimaat staat in deze nota centraal. De maatregelen die de overheid in
deze nota in het vooruitzicht stelt, zijn vijfledig en richten zich op: (1) de verbetering
van het fiscale klimaat, zodat ondernemerschap meer wordt beloond en ondernemers
meer mogelijkheden krijgen voor interne financiering van investeringen en
vernieuwingen; (2) terugdringing van dynamiekbeperkende regelgeving, omdat deze
regels de toetreding van nieuwe ondernemers en de ontplooiingsmogelijkheden van
bestaande ondernemers en daarmee de banengroei belemmeren; (3) versterking van de
kwaliteit van het ondernemerschap, zodat de mogelijkheden voor ontwikkeling van
nieuwe producten en markten beter kunnen worden benut; (4) verlaging van de kosten
en vergroting van de flexibiliteit en kwaliteit van arbeid en (5) vergroting van de
externe financieringsmogelijkheden voor startende en bestaande bedrijven met
groeipotenties.

Met deze maatregelen, die vergezeld gaan van verschillende wetten en regels, moet
het voor de ondernemer gemakkelijker worden gemaakt om een bedrijf te starten. Bij
de bespreking van de nota Werk door Ondernemen in de Tweede Kamer komt de
onbekendheid met het fenomeen van immigrantenondernemerschap tot uiting. Gesteld
wordt dat onder allochtone groepen om onbekende redenen een groot potentieel aan
ondernemers bestaat. Gewezen wordt op het feit dat er sinds jaren een apart beleid ter
bevordering van het ondernemerschap van allochtonen bestaat (sociale-structuur
redenering, onderscheid naar doelgroepen). Dat beleid legt vooral de nadruk op
verdere bevordering van de kwaliteit van het ondernemerschap als doorslaggevende
factor voor start en doorgroei. Het betreft hier meer voorlichting, advisering,
begeleiding en onderwijs, en een tijdelijk landelijk expertisecentrum.36 Ten aanzien
van het ondernemerschap van allochtonen bestaat het beeld, ondanks de verwijzing
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Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, kamerstuk, 26736, nr. 2 en 3. Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, kamerstuk,
25017, nr. 34.
De Partij van de Arbeid (PvdA) geeft aan verheugd te zijn met de start van drie regionale proefprojecten voor kansarme
starters. De PvdA-fractie hecht veel waarde aan deze projecten en rekent erop dat de uitkomsten bij het toekomstige beleid
worden betrokken. Het wordt als een goede zaak gezien dat de regering allochtone ondernemers een steuntje in de rug wil geven
met een landelijk expertisecentrum, maar dat moet wel een meerwaarde hebben, een lage drempel kennen en aansluiten bij de
cultuur van de vragers (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, kamerstuk, 24243, nr. 3).
36
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naar apart beleid van allochtonen, dat er geen ruimte moet zijn voor categorale
voorzieningen, omdat er binnen de algemene voorzieningen ook ruimte dient te zijn
voor

een

adequate

bediening

van

allochtone

starters.37

Hier

worden

welvaartseconomische redeneringen vanuit facetbeleid gehanteerd.

Bij de bespreking van de nota Werk door Ondernemen in de Tweede Kamer zijn door
verschillende

politici

sociale-structuur

redeneringen

gebruikt

om

tijdelijk

doelgroepenbeleid mogelijk te maken. Bij de bespreking van het thema
ondernemerschap van vrouwen, geeft de PvdA aan dat haar fractie bij de behandeling
van de begroting van het ministerie van Economische Zaken naar voren heeft
gebracht dat zelfstandig ondernemerschap van vrouwen en allochtonen goed is voor
de economie, voor de werkgelegenheid en voor de emancipatie. In dat kader is
voorgesteld om startende ondernemers voor een bepaalde periode belasting- en
premievrijstelling te verlenen, ook omdat de groei van de werkgelegenheid voor een
belangrijk deel voortkomt uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). De PvdA houdt
naar aanleiding van het onderzoek “Onbekend maakt ... onbenut” een pleidooi voor
extra aandacht voor het immigrantenondernemerschap en stelt dat de belangrijkste
problemen die in de tweede helft van de jaren tachtig worden opgemerkt, nog steeds
bestaan. Het beleid van de overheid heeft weinig opgeleverd en de verdubbeling van
het

aantal

allochtone

ondernemers

kan

dus

nauwelijks

daaraan

worden
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toegeschreven. Deze argumenten passen in sociale-structuur redeneringen.

In haar reactie gebruikt de staatssecretaris van het CDA welvaartseconomische
redeneringen en waarschuwt voor de oprichting van nieuwe structuren. De
staatssecretaris geeft aan dat de toelatingsnormen voor allochtone ondernemers voor
cursussen niet flexibeler moeten worden toegepast dan voor autochtone ondernemers.
Dit verwijst naar procedurele en juridische gelijkheid in de toepassing van bestaande
maatregelen. De VVD ondersteunt deze welvaartseconomische redeneringen, maar
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Een standpunt van de VVD (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, kamerstuk, 24243, nr. 3). De VVD is bij de bespreking
van de nota Werk door Ondernemen verheugd over het tijdelijke karakter van het expertisecentrum voor allochtone starters.
38
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994–1995, kamerstuk, 21006 en 22 964, nr. 7. De volgende vragen illustreren verder de socialestructuur redeneringen voor sociaal-economische gelijkheid. “Deelt zij (de staatssecretaris, auteur) de mening van de
onderzoekers dat in dit kader de rol van de zelforganisaties, van netwerken en van lokale en particuliere initiatieven moet worden
versterkt en dat het accent moet verschuiven van vrijblijvende voorlichting naar individuele begeleiding in de vorm van
bijvoorbeeld een mentorschap? Zullen er extra faciliteiten worden gecreëerd voor het taalonderwijs van allochtonen en om de
deelname hieraan te stimuleren? Is zij bereid de inzet van allochtone adviseurs te stimuleren, bijvoorbeeld door positieve actie?
Deelt de staatssecretaris de mening van de onderzoekers dat gezien de blijvende achterstandspositie van allochtone ondernemers
het in sommige gevallen nodig kan zijn enige bevoordeling van gevestigde allochtone ondernemers te accepteren?”.
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laat zich ook specifiek uit over het doelgroepenbeleid met elementen van socialestructuur redeneringen. Gesteld wordt dat het doelgroepenbeleid zichzelf zo snel
mogelijk overbodig moet maken. Ook vrouwelijke en allochtone ondernemers moeten
gebruik kunnen maken van het reguliere instrumentarium, maar specifiek beleid kan
tijdelijk nodig en nuttig zijn.39

Sociale-structuur redeneringen komen ook aan de orde bij de bespreking van de
Winkeltijdenwet. D66 zegt hierover dat in de Kamer vaak is gesproken over het
probleem dat vele allochtonen werkloos zijn. Daarbij wordt gezegd dat voorkomen
moet worden dat in onze maatschappij een tweedeling ontstaat (sociale-structuur
redenering, sturen op een inhoudelijk resultaat). D66 merkt op dat daarover nu
niemand spreekt. Deze partij geeft aan deze zorg te delen en te weten dat verruiming
van de Winkeltijdenwet en de zondagopenstelling betekenen dat veel allochtonen
werk kunnen vinden, hetzij als ondernemer, hetzij als werknemer. In de
onderbouwing van dit standpunt wordt aangegeven dat het percentage allochtonen dat
op deze markt kan starten groter is dan bij autochtonen: “Het feit dat één op de drie
allochtonen werkloos is, moet ons versterken in het gevoel dat wij echt iets moeten
veranderen aan de winkeltijden. Als wij serieus deze tweedeling willen voorkomen,
dan kunnen wij via deze Winkeltijdenwet daaraan een bijdrage leveren”.40 De PvdA
valt D66 bij door bij de verruiming van de Winkeltijdenwet naar voren te brengen dat:
“Het immigrantenondernemerschap een erkende en succesvolle manier is om sociaal
te integreren en dat immigrantenondernemers een belangrijke voorbeeldfunctie
vervullen. Potentieel talent wordt in dit opzicht nog onvoldoende aangeboord. Het
kabinet voert een apart beleid voor allochtone ondernemers waarin met name een
beter bereik van de adviesfuncties aan de orde is. Tot nu toe maakte onbekend vooral
onbenut”.41 Deze uitspraken zijn doordrenkt van sociale-structuur redeneringen.

Ook in de jaren na de totstandkoming van de nota Werk door Ondernemen blijven
Tweede Kamerleden zowel vanuit welvaartseconomische als sociale-structuur
redeneringen naar het immigrantenondernemerschap kijken, zoals bij de bespreking
van het Minderhedenbeleid in 1997 blijkt. Op de vraag van de Centrum Democraten
(CD) of de VVD-fractie het goed vindt dat de subsidies voor allochtone startende
39

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994–1995, kamerstuk, 21006 en 22964, nr. 7.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, kamerstuk, 30-2317.
41
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, kamerstuk, 30-2317.
40
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ondernemers moeten worden gehandhaafd, ondanks de concurrentievervalsing die
daaruit voortvloeit, geeft de VVD aan van oordeel te zijn dat mensen in gelijke
omstandigheden gelijk moeten worden behandeld.42 Als mensen in omstandigheden
verkeren waarin zij onvoldoende deel dreigen te kunnen hebben aan de samenleving,
dan vindt de VVD het een goede zaak als dat met subsidiëring bijgestuurd kan
worden.43 De nota Minderhedenbeleid 1997 zegt hierover:

“Ook onder etnische minderheden is veel animo voor zelfstandig
ondernemerschap. Daarom voert EZ sinds een aantal jaren apart beleid
om dat potentieel aan ondernemers uit etnische minderheden aan te
boren. Het gaat om aanvullend beleid met een specifiek en zoveel
mogelijk tijdelijk karakter. Specifiek, omdat het zich richt op die extra
knelpunten of belemmeringen voor deze (startende) ondernemers,
waarvoor het algemene beleid en reeds bestaande voorzieningen en
instrumenten niet of onvoldoende soelaas bieden.44 En het is tijdelijk
beleid, omdat de allochtone ondernemer evenals zijn autochtone collega
uiteindelijk zelf zijn weg zal moeten kunnen vinden. Het is ook tijdelijk
beleid, omdat specifiek beleid minder nodig zal zijn naarmate de
integratie van etnische minderheden in de samenleving toeneemt”.

Het ministerie van Economische Zaken wijst er op dat:

“Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ondernemers uit etnische
minderheden in de periode 1986–1993 is verdubbeld tot circa 26.000.
Deze groei kan verder gestimuleerd worden door de opvang van deze
startende ondernemers te verbeteren. Een goede voorbereiding en
begeleiding van startende ondernemers uit minderheden verhoogt hun
slagingskans en maakt doorgroeien waarschijnlijker. De kwaliteit van
ook de allochtone ondernemer is een doorslaggevende factor voor een
succesvolle start en doorgroei. Het beleid van EZ richt zich dan ook met
name op maatregelen in de sfeer van verdere verbetering van advisering,
begeleiding en onderwijs aan startende allochtone ondernemers. De
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Welvaartseconomische redenering, streven naar juridische gelijkheid.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, kamerstuk, 25001, nr. 11, sociale-structuur redenering, omdat met subsidiering een
eindresultaat wordt beïnvloed.
44
Sociale-structuur redenering, onderscheid naar doelgroepen. EZ staat voor het ministerie van Economische Zaken.
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noodzaak van meer maatwerk laat zich vooral bij deze groepen starters
voelen”.

45

In de Minderhedennota worden tal van sociale-structuur redeneringen van stal
gehaald met als doel gelijke sociale en economische kansen van allochtonen te
bevorderen, door te investeren in immigrantenondernemerschap.

Immigrantenondernemerschap als integratie- en arbeidsmarktinstrument

De SER (1998) heeft in haar advies aan het kabinet geprobeerd een lans te breken
voor het immigrantenondernemerschap als integratiekanaal en geeft een uitgebreide
bloemlezing van sociale-structuur redeneringen.46 Over de waardering van het
allochtoon ondernemerschap in de jaren negentig geeft de SER aan dat gesteund door
de herwaardering voor het ondernemerschap in het algemeen en startend en
kleinschalig ondernemerschap in het bijzonder - mede door de verschuiving naar de
dienstensector - de afgelopen jaren een groeiende aandacht te bespeuren is voor de
betekenis van het zelfstandig ondernemerschap als integratiemechanisme voor
allochtonen in ons land (SER 1998:22). De SER brengt een positief advies uit over de
mogelijkheden

van

het

immigrantenondernemerschap.47

Het

zelfstandig

ondernemerschap kan een opwaardering betekenen voor de sociaal-economische en
45
Sociale-structuur redenering, omdat met maatwerk het beleidsresultaat wordt beïnvloed (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–
1997, kamerstuk, 25001, nrs. 1–2.
46
Dit advies wordt op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken in 1998 uitgebracht. De
aanleiding voor deze aanvraag is de oververtegenwoordiging van allochtonen onder werkzoekenden. Het kabinet dicht kansen
toe aan het ondernemerschap om op eigen kracht te integreren in de Nederlandse samenleving. Deze ministeries geven ook aan
het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) opdracht te onderzoeken wat de actuele stand van zaken van het
allochtoon ondernemerschap is. In 1998 komen deze twee rapporten uit en beide rapporten vestigen de aandacht op de
integratieve betekenis van het ondernemerschap van allochtonen. Het ITS-onderzoek constateert naast de toename van het aantal
immigrantenondernemers ook een tendens naar meer variatie en spreiding over verschillende branches. Naast de sterke stijging
van het aantal ondernemers wordt geconstateerd dat de betreffende ondernemingen een nog redelijk korte levensduur hebben. De
overlevingsduur van immigrantenbedrijven blijkt in het onderzoek lager te zijn dan van de gemiddelde Nederlandse bedrijven:
de uitval is ruim tien procent hoger. Deze hoge uitval is in het eerste levensjaar van het bedrijf een probleem. Vanaf het tweede
jaar zijn er nauwelijks verschillen tussen allochtone- en autochtone ondernemers. De trendmatige groei wordt ondanks de hoge
uitval als een gunstige ontwikkeling gezien.
47
De SER ziet verschillende kansen voor de individuele immigrantenondernemer en voor de directe sociale omgeving, in de
sfeer van wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan, gebiedsgerichte aanpak, één aanspreekpunt bij gemeenten (frontoffice),
stroomlijning en afstemming van de procedures in de backoffice, een korte, vooraf helder aangegeven doorlooptijd voor de
afgifte van vergunningen en adequate en substantiële kredietverlening. Er moet meer, betere en op elkaar afgestemde
voorlichting, advies en educatie voor startende ondernemers komen, met een belangrijke rol voor de Kamers van Koophandel,
IMK’s (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) en Innovatiecentra (IC’s). Ook vraagt de SER aandacht voor starters vanuit een
werkloosheidssituatie. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) moet verruimd worden door meer middelen en
professionele begeleiding te bieden. De SER blijft in haar advies voorstander van vestigingsvergunningen in marktsegmenten
met als doel ondernemers via de vereiste Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) voldoende basis mee te geven om als
ondernemer te kunnen slagen. In de sfeer van competentie van de allochtone ondernemer is de SER van oordeel dat meer
aandacht moet worden besteed aan externe netwerkverwerving met inbegrip van intermediaire instituties als banken, Kamer van
Koophandel, et cetera. Er moet meer gebruik worden gemaakt van immigrantenadviseurs en contactpersonen en netwerken van
succesvolle ondernemers (sociale-structuur redenering, extra aandacht voor doelgroepen). In het advies Sociaal-economisch
beleid 1998-2002 pleit de SER ook voor meer aandacht voor het ondernemerschap in het (initiële) onderwijs en voor
ondernemerschap bij de beroepskeuzeadvisering (B&A 1996 en 1998; SER 1998).
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maatschappelijke status van allochtonen en is niet alleen het kanaal waarlangs de
ondernemer zelf sociaal-economische participatie en maatschappelijke integratie
realiseert (sociale-structuur redenering, sociaal-economische gelijkheid bevorderen).
Het verschaft ook werkgelegenheid aan andere allochtonen en biedt op die manier
ook aan hen kansen op integratie via betaalde arbeid. Het ondernemerschap kan ook
een voorbeeldfunctie in het gezin betekenen van waaruit de kinderen kansen krijgen
in onderwijs en werk. Samen met de overige kansen kan het ondernemerschap van
allochtonen een revitaliserende werking hebben voor wijken en stadsdelen (SER
1998).

Het SER-advies en het onderzoek van ITS (1998) hebben het kabinetsbeleid meer
richting

de

kansenkant

bewogen.

Ondanks

de

hoge

uitval

onder

immigrantenondernemers ziet het kabinet in zijn nota van 1999 langs twee
hoofdlijnen kansen om het immigrantenondernemerschap verder tot groei te brengen.
Ten

eerste

door

voortzetting

van

de

verbetering

van

het

algemene

ondernemersklimaat, zoals vermindering van de regeldruk en aandacht voor het
ondernemerschap in het onderwijs. Verondersteld wordt dat dit ook ten goede zal
komen aan allochtone ondernemers (welvaartseconomische redenering, vanuit de
optiek van facetbeleid). Ten tweede met maatregelen gericht op specifieke knelpunten
voor allochtone ondernemers in de vorm van een lokale maatwerkaanpak (socialestructuur redeneringen, omdat met maatwerk het beleidsresultaat actief wordt
beïnvloed). De noodzaak voor maatwerk wordt ingegeven door de grote diversiteit
onder de immigrantenondernemers die om toegesneden diversiteit vraagt. Deze lokale
maatwerkaanpak wordt in een aantal actiepunten vormgegeven binnen het
grotestedenbeleid, waarbij sociale-structuur redeneringen centraal staan. De volgende
maatregelen illustreren dit.

1. In de deel-convenanten die de grote steden in het kader van het
grotestedenbeleid met het Rijk (ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) aangaan, dient aandacht te worden besteed aan de
bevordering van het ondernemerschap van allochtonen.
2. Het inzetten van mentoren, bij voorkeur uit de eigen etnische groep, die een
rol krijgen bij de verbetering van de professionaliteit van deze ondernemers,
zoals de ontwikkeling en stimulering van lokale ondernemersnetwerken.
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3. Gemeenten dienen in overleg te treden met commerciële banken en
instellingen om de

mogelijkheden

van kredietverlening aan kleine

ondernemers uit etnische minderheden te verbeteren door middel van
groepsprogramma’s voor microkredieten.
4. De Kamers van Koophandel dienen net als de vier grote steden een plan op te
stellen om de dienstverlening aan allochtone ondernemers in te richten zodat
deze doelgroepen goed worden bereikt. Het kabinet stimuleert dat ook buiten
de vier grote steden stappen in deze richting worden gezet.
5. Het in 1997 gestarte pilot MOTOR-project moet worden voortgezet met een
tweede fase. Dit project legt het accent op een inventarisatie van initiatieven
gericht op netwerkvorming van allochtonen, waarin aanbevelingen voor
gemeenten worden opgenomen. In de praktijk komt dat neer op het stimuleren
van de samenwerking tussen organisaties, verbeteren en op elkaar afstemmen
van bestaande voorzieningenstructuur, instrumenten en producten ontwikkelen
om immigrantenondernemers beter te bereiken, bestaande cursussen beter
afstemmen op de specifieke behoefte van de allochtone startende ondernemer
en komen tot modellen voor de opzet en werkwijze van een goede lokale
voorzieningenstructuur.48
6. De inzet van de PUM-formule.49 Met deze aanpak wil het ministerie van
Economische Zaken via mentorschap het immigrantenondernemerschap
stimuleren.50
7. De

realisatie

van

een

geïntegreerde

cursus

“Vooropleiding

voor

Anderstaligen”/ “Algemene Ondernemersvaardigheden”.
8. Samen met commerciële banken en instellingen moeten de mogelijkheden
voor

kredietverlening

aan

kleine

ondernemers

uit

allochtone

48
MOTOR staat voor Migranten Ondernemers, Talent, Opleiding, Resultaat). De producten zijn: de gids “Organisaties, projecten
en initiatieven op het gebied van allochtoon ondernemerschap in Nederland”, de map “Ondernemer worden in Nederland” en de
cursus “Interculturele communicatie”. Aan de doelstelling is volgens het ministerie van Economische Zaken voldaan, zodat het
kan worden overgedragen aan de geëigende instanties in de steden. Deze producten worden breed onder belangstellenden
verspreid. Meetbare resultaten kunnen niet worden gemeld. Verwezen wordt naar de evaluatie op lokaal niveau (Tweede Kamer
2000, ES/OM 00053504, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, kamerstuk 26815, nr. 6). De Algemene Rekenkamer velt een
kritisch oordeel over dit project en over het “Expertisecentrum Allochtone Ondernemers”. Dit centrum moet proefprojecten op
het gebied van advisering, begeleiding en onderwijs aan startende allochtone ondernemers coördineren en de resultaten daarvan
inbedden in de bestaande voorzieningenstructuur. Daarnaast moet dit centrum de samenwerking verbeteren tussen de betrokken
reguliere organisaties en de specifiek voor allochtonen werkzame organisaties. In maart 2000 verschijnt de eindrapportage van
het MOTOR project waarin ook wordt ingegaan op het expertisecentrum. In deze evaluatie wordt het functioneren van het
centrum positief beoordeeld. De Algemene Rekenkamer acht de validiteit en betrouwbaarheid van de evaluatie echter
onvoldoende om deze conclusie te rechtvaardigen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 115, nrs. 1–2).
49
Programma Uitzending Managers van VNO/NCW. Deze aanpak komt er op neer dat vooral gepensioneerde managers naar
voormalige Oostbloklanden gaan om daar als mentor op te treden voor (startende) ondernemers. Deze ervaringen kunnen volgens
het Rijk waardevol zijn voor allochtone ondernemers in Nederland (Tweede Kamer, 2000, ES/OM 00053504).
50
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, kamerstuk, 26815, nr. 6. Brief staatssecretaris Economische Zaken aan Tweede
Kamer, 2000, ES/OM 00053504.
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bevolkingsgroepen verbeterd worden en door middel van groepsprogramma’s
microkredieten tot stand worden gebracht. Met het plan van aanpak van de
Kamers van Koophandel van de vier grote steden “De wijk in bedrijf” wordt
beoogd om via wijkconsulenten en netwerkvorming de dienstverlening aan in
het bijzonder immigrantenondernemers te verbeteren. Uiteindelijk zullen de
andere Kamers van Koophandel deze aanpak moeten opvolgen. Daarnaast wil
het kabinet bezien of de vermelde instrumenten aanscherping verdienen.51

De werkloosheidsbestrijding van allochtonen met behulp van het Besluit
zelfstandigen (Bz) krijgt vanaf medio 1990 steeds meer aandacht in de beleidsnota’s
van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken.
Twee factoren verklaren deze belangstelling. Ten eerste de aanhoudende hoge
werkloosheid onder met name allochtonen. Ten tweede de knelpunten in de
uitvoering, zoals blijkt uit een onderzoek in 1996 naar de effectiviteit van het Besluit
zelfstandigen

(B&A

1996),

waardoor

deze

maatregel

geen

serieus

arbeidsmarktinstrument is geworden. In dit onderzoek komen de volgende knelpunten
naar voren:
1. er wordt geen adequate administratie bijgehouden;
2. er is een geringe betrokkenheid van de sociale dienst;
3. de periode van bijstandsverlening is te kort;
4. de procedures zijn onduidelijk en te lang;
5. de regelgeving is complex;
6. verschillende doelgroepen vallen buiten de regeling, zoals personen met een
bijbaan;
7. de terugbetaling van leningen is een belemmering;
8. de uitstroom uit de bijstand en andere vormen van sociale uitkeringen naar de
ondernemersmarkt wordt bemoeilijkt.

Dit onderzoek is voor het kabinet aanleiding het Besluit zelfstandigen (Bz) te
verruimen. Dit resulteert in het Besluit bestandsverlening zelfstandigen (Bbz) waarin
tal van voorzieningen zijn opgenomen waaronder faciliteiten voor een betere
voorbereiding op het ondernemershap, een langere duur van inkomensondersteuning
51

Om beleidsdoelen te kwantificeren en de ontwikkeling van immigrantenondernemerschap te bewaken start het kabinet in 2000
de landelijke Monitor etnisch ondernemerschap, die in 2004 een vervolg krijgt.
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en een hoger bedrijfskapitaal.52 Met deze maatregel wordt expliciet gewezen op de
kansen van ondernemerschap voor allochtonen. Zo stelt het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid dat voor onder andere allochtone ondernemers het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een goede stimulans is. Personen die een
uitkering op grond van de Algemene bijstandswet ontvangen en met een eigen bedrijf
willen beginnen, kunnen een beroep doen op het Bbz.53 Hier is sprake van socialestructuur redenering, omdat doelgroepen worden onderscheiden en getracht wordt het
maatschappelijk resultaat actief te beïnvloeden, terwijl in wezen het Bbz een
algemene maatregel is.
In 1999 brengt het kabinet de beleidsnota De ondernemende samenleving uit.54 Een
generiek beleid ter verbetering van het ondernemersklimaat staat net als in de nota
Werk door Ondernemen (1995) voorop en op hoofdpunten herhaalt de nota de eerdere
uitgangspunten. Vanuit het perspectief van het immigrantenondernemerschap is het
wezenlijke verschil tussen de beide nota’s het expliciete belang dat in de laatste nota
wordt gehecht aan de sociale integratie van allochtonen langs de weg van het
zelfstandig ondernemerschap. Dit laatste onderwerp maakt ook dat in deze nota vaker
sociale-structuur redeneringen aan de orde komen dan in de nota Werk door
ondernemen, maar generieke maatregelen voeren niettemin de boventoon. Ondanks
de aanscherping van het beleid en de focus op de stimulering van het
immigrantenondernemerschap voor werklozen, is het kabinet in 1999 nog steeds niet
optimistisch over de snelheid waarmee de werkloosheid onder allochtonen afneemt.
Er worden daarom verschillende voorstellen gedaan om de uitstroom vanuit de
situatie van werkloosheid naar het ondernemerschap te stimuleren. Een van die
voorstellen is de zogenaamde “halveringsdoelstelling” die zich ook op het
ondernemerschap richt, waarin het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een
prominente plaats krijgt. Het kabinet stelt: “Dat het zelfstandig ondernemerschap een
geheel andere vorm van werkgelegenheid is, dat binnen de groep allochtonen een
52
De nieuwe wetgeving rond de Algemene bijstandswet (Staatscourant, 23/12/1999) voorziet vanaf 1 april 2000 in uitgebreidere
mogelijkheden. Bijstandsgerechtigden kunnen met behoud van de bijstandsuitkering een jaar lang de start van hun bedrijf
voorbereiden als zij zich in deze periode laten begeleiden door een door de gemeente aangewezen derde instantie (het
zogenaamde voorbereidingsjaar). Zij kunnen daarbij vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen financiële ondersteuning
ontvangen. Gemeenten (sociale diensten) krijgen de mogelijkheid om de kosten van de begeleiding bij het Rijk te declareren. De
periode waarin bijstandsgerechtigden na de start van het eigen bedrijf gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het Bbz,
wordt verlengd van 18 naar 36 maanden. Voor personen die om medische en sociale redenen slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt, kan de periode van 36 maanden nog verder worden verlengd.
53
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, kamerstuk, 27223, nr. 1. Hiermee wordt het ondernemerschap van immigranten
onderdeel van het arbeidsmarktbeleid.
54
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, kamerstuk, 26736, nr. 2 en 3. Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, kamerstuk
25017, nr. 34.
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belangrijke vorm van werk betekent”.55 Het kabinet acht verdere ontplooiing van het
ondernemerspotentieel onder allochtonen van groot belang en het Bbz kan in de
toeleiding

naar

de

ondernemersmarkt

een

belangrijke

rol

spelen.

De

“halveringsdoelstelling” betekent in de praktijk een afname van de werkloosheid van
zestien naar tien procent. Om dit doel te bereiken zijn maatregelen genomen op het
gebied van personeelsbeleid, arbeidsbemiddeling in onder andere de MKB-sector en
het bevorderen van het immigrantenondernemerschap. Met deze maatregelen wil de
overheid het maatschappelijk effect actief beïnvloeden (sociale-structuur redenering).

Vanaf 1999 wordt het ondernemerschap dus wel degelijk gezien als een oplossing
voor de arbeidsmarktproblematiek. Ook in het Actieplan Nieuw ondernemerschap
(2005) is het Bbz prominent als arbeidsmarktinstrument ingezet. De bestrijding van de
werkloosheid onder allochtonen door middel van het ondernemerschap wordt in 2005
bij de aanbieding van dit actieplan expliciet verwoord door de staatssecretaris van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij geeft aan dat ondernemers
werk creëren voor zichzelf en voor anderen: “Ook vanuit een uitkering kunnen
mensen gestimuleerd worden om een eigen bedrijf op te zetten, ondernemerschap
moet uit de dode hoek komen bij UWV en re-integratie-instellingen, en sociale
zekerheidswetgeving kan nog beter op ondernemerschap worden afgestemd”.56

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan het Bbz maximaal in
te zetten als arbeidsmarktinstrument om de sociaal-economische achterstanden van
allochtonen weg te nemen: “Ondernemen is goed voor de integratie”, schrijft het
Kabinet.57 Hier worden doelgroepen onderscheiden en er wordt uitgegaan van het
actief beïnvloeden van maatschappelijke resultaten (sociale-structuur redenering),
maar binnen het Bbz worden de procedures voor iedereen gelijk gehouden
(welvaartseconomische redenering).

De relatie tussen welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen

De historie van het immigrantenondernemerschap in nationaal beleid maakt duidelijk
dat de oplossing voor het wegwerken van achterstanden van immigrantenondernemers
55
56
57
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Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, kamerstuk, 27223, nr. 1.
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.
Ministerie van Economische Zaken, persberichten 2005, Actieplan Nieuw ondernemerschap (2005).

in de beleidsdiscoursen vooral wordt gezocht in generiek en soms in facetbeleid
(welvaartseconomische redenering).58 Daarnaast bestaan echter verschillende
incidentele, projectmatige maatregelen waarin doelgroepen met achterstanden worden
onderscheiden (sociale-structuur redenering). In de politieke discussie worden ook
veelvuldig openingen geboden voor tijdelijk doelgroepenbeleid. De vele incidentele
maatregelen geven ook aan dat immigrantenondernemers regelmatig vanuit
“hulpbehoevendheid” worden benaderd.

In de volgende paragraaf beschrijf ik de beleidsdiscoursen van de gemeente Den Haag
over het immigrantenondernemerschap.

2.3.

Visieontwikkeling in Haags beleid

De uitbreiding van de maatregelen op landelijk niveau in het kader van het Bbz valt in
een periode waarin het startend ondernemerschap in Den Haag afneemt. Deze afname
is voor de gemeente Den Haag aanleiding een onderzoek te laten doen naar de
potentiële betekenis van startende (immigranten)ondernemers voor de economie en de
arbeidsmarkt.59 In deze studie in 1995 wordt een inventarisatie gemaakt van de
succes- en faalfactoren van startende ondernemers, met name allochtonen. In dit
onderzoek zijn de activiteiten onderzocht van vijftig organisaties die zich
bezighouden met het voorlichten, ondersteunen en begeleiden van startende
ondernemers. Deze studie toont aan dat de potentiële betekenis van startende
ondernemingen aanzienlijk is, maar dat de stad te maken heeft met een aantal
knelpunten.

58
De Algemene Rekenkamer komt in 2001 in een onderzoek naar de resultaten van het beleid gericht op de stimulering van het
midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemerschap tot de conclusie dat dit beleid niet afdoende werkt. Zes jaar na het
uitbrengen van de nota Werk door ondernemen is nog maar weinig bekend over de resultaten van de 28 primair op het MKB
gerichte beleidsmaatregelen die zijn aangekondigd. Met deze maatregelen is circa € 1,25 miljard gemoeid over de jaren 1995 tot
en met 1999. Het gebrek aan inzicht in de bereikte prestaties en effecten wijt de Algemene Rekenkamer vooral aan de niet
duidelijke formulering van de maatregelen en de doelen die ermee bereikt moeten worden. Ook zijn veel maatregelen nooit
adequaat geëvalueerd: “Het is derhalve niet duidelijk of en zo ja in hoeverre de maatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen
aan de oorspronkelijke doelstelling van het beleid dat in 1995 door de bewindspersonen van Economische Zaken is ingezet: het
stimuleren van ontstaan, groei en doorgroei van kleine en middelgrote ondernemingen en realisering van een verdere
werkgelegenheidsgroei” (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 115, nrs. 1–2). De Algemene Rekenkamer stelt ook vast
dat in de nota De ondernemende samenleving uit 1999, waarin nieuw beleid wordt geformuleerd naast bestaand beleid, in het
geheel niet wordt gerefereerd aan de vier jaar eerder uitgebrachte nota Werk door ondernemen. Bij de voorbereiding van het
nieuwe beleid is geen expliciet rekenschap gegeven van de resultaten van eerder beleid waardoor het risico bestaat van
“stapeling” van beleid. De Algemene Rekenkamer geeft ook aan dat het onzeker is in hoeverre het beleid zal bijdragen aan de
gewenste maatschappelijke effecten van ondernemerschap: flexibiliteit en vernieuwing, werkgelegenheid, individuele
ontplooiing, en emancipatie en integratie. De veronderstelde relatie tussen ondernemerschap en emancipatie en integratie van
allochtonen is niet met beleidsinformatie onderbouwd. De gepresenteerde verbanden worden vaak niet door de aangevoerde
beleidsinformatie ondersteund (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 115, nrs. 1–2).
59
Den Haag (1996); Gemeente Den Haag/1996/RIS 018315.
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1.

Een te hoge uitval bij startende ondernemers, met name onder allochtonen.60

2.

Onoverzichtelijke en versnipperde dienstverlening omdat tal van instellingen
zich op de “startersmarkt” richten zonder dat op elkaar af te stemmen.

3.

Gebrek aan bedrijfsruimte voor startende ondernemers.

Immigrantenondernemers hebben daarnaast te maken met de volgende specifieke
problemen: het starten van bedrijven in concurrerende branches, zoals horeca en
detailhandel, onvoldoende voorbereiding op het ondernemerschap; een gering beroep
op deskundigen; onvoldoende kennis van de primaire bedrijfsvoering, een slechte
beheersing van de Nederlandse taal en onvoldoende toegang tot kapitaalverstrekkers,
zodat structureel een beroep moet worden gedaan op familiekapitaal (Inter Elan 1995;
Den Haag 1996).

Deze conclusies leiden tot vernieuwing van het lokale startersbeleid. In 1995
verschijnt het Actieplan Economie en Werk, Weer 200.000 arbeidsplaatsen in het jaar
2000. Daarin wordt een overkoepelende visie op de stadseconomie van Den Haag
gepresenteerd om de economische neergang aan te pakken.61 In dat actieplan wordt
het startersbeleid als één van de tien sporen uitgewerkt en een nieuwe startersnota
aangekondigd. De nota Startersnota gemeente Den Haag; het stimuleren van nieuw
ondernemerschap, komt in 1996 uit en richt zich ook op het stimuleren van het
immigrantenondernemerschap

en

het

ondernemerschap

van

vrouwen.62

De

Startersnota moet nieuw ondernemerschap stimuleren en bestaande bedrijven
versterken om langdurig in bedrijf te blijven. De geconstateerde knelpunten moeten
worden weggenomen, zodat de negatieve spiraal van een afnemend aantal
ondernemers, vertrek van bedrijvigheid uit de wijken en het voortijdig afhaken van
ondernemers wordt doorbroken. De Startersnota richt zich zowel op bestaande als
startende ondernemers. Tot de laatste categorie behoren ook personen met een sociale
uitkering. Het startersbeleid in Den Haag wordt uitgewerkt in acht actiepunten: een
startersbegeleidingsloket oprichten63, een overzicht van startersorganisaties opstellen,

60
Het gemeentebestuur maakt zich zorgen over de hoge uitval in het eerste levensjaar van met name immigrantenondernemingen. Terwijl onder alle ondernemers het uitvalpercentage op 14 procent ligt, bedraagt dat onder de
immigrantenondernemers tussen de 17 en 23 procent (Van den Tillaart 2001). In dit onderzoek is de levensduur gemeten vijf jaar
na de start van een bedrijf en het uitvalspercentage is berekend in het startjaar (Inter Elan 1995).
61
Den Haag (1995a). Dit actieplan vormt de basis van het Masterplan Stadseconomie (1997b) in het kader van het
grotestedenbeleid.
62
Gemeente Den Haag/1996, rv 182.
63
Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Haagse Starters Begeleidingsmaatschappij (StaBij).
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de startersactiviteiten in Den Haag verbeteren, een ondernemersloket (de
Bedrijvenbalie)

opzetten,

een

databank

voor

bedrijfsruimte

bijhouden,

bedrijfsverzamelgebouwen realiseren, MBO- en HBO-studenten voorbereiden op het
ondernemerschap

met

zogenaamde

“miniondernemingen”

en

de

financieringsmogelijkheden voor startende ondernemers vergroten.64

In een raadsvergadering in 1997 staan de startersnota en de activiteiten van StaBij, die
met de uitvoering daarvan is belast, op de politieke agenda.65 De volgende discussie
tussen GroenLinks en
beleidsargumenten

die

wethouder
gehanteerd

economie
worden

(VVD)
voor

de

geeft inzicht in de
stimulering

van

het

immigrantenondernemerschap.66 De GroenLinks-fractie geeft aan dat de oprichting
van StaBij een belangrijke stap is in de begeleiding van startende en doorstartende
ondernemers. StaBij kan een belangrijke rol vervullen bij het coördineren van
bestaande activiteiten rond begeleiding van ondernemerschap. Deze fractie geeft aan
dat in de praktijk onvoldoende wordt gedaan aan de begeleiding van startende
allochtone ondernemers en de startende lager opgeleide ondernemers.

“Dat extra aandacht voor allochtone starters niet overbodig is, mag
blijken uit de werkloosheidspercentages. Per 1 januari 1996 was 27
procent van de langdurig werklozen van allochtone afkomst. De
toekomstverwachtingen zijn dat het bij ongewijzigd beleid ook niet
rooskleuriger wordt. In de nota Discrepantie tussen vraag en aanbod
op

de

arbeidsmarkt

van

de

Dienst

Sociale

Zaken

en

Werkgelegenheidsprojecten (DSZW) van oktober 1996 is te lezen dat
naar verwachting de werkloosheid onder de beroepsbevolking van
migranten tot het jaar 2000 met 16 procent stijgt en daarmee twee keer
zo groot wordt als die van de totale beroepsbevolking. Het behoeft geen
nader betoog dat het van groot belang is om allochtonen die zelf een
67

bedrijfje willen starten een extra steuntje in de rug te geven”.

GroenLinks geeft aan op de hoogte te zijn van de diverse plannen van DSZW in met
name de wijken Transvaal en Schilderswijk om ruim om te gaan met artikel 144 van
de Algemene bijstandswet, waarin is bepaald dat met behoud van uitkering kan
64

Het startersbeleid staat niet op zich en is onderdeel van het Masterplan Stadseconomie.
Gemeente Den Haag/1997, rv 32; Gemeente Den Haag/1997/RIS 055888.
De namen van de raadsleden zijn in deze en volgende citaten vervangen met de namen van de fracties waartoe zij behoren.
67
Gemeente Den Haag/1997, rv 32; Gemeente Den Haag/1997/RIS 055888.
65
66
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worden gestart met een eigen bedrijf. Deze plannen kunnen positief uitwerken voor
allochtonen die een eigen bedrijf willen starten. Toch is een extra inspanning van
StaBij geen luxe, geeft deze fractie aan. Daarom wordt aangegeven een motie in te
dienen waarin het college wordt gevraagd om bij de oprichting van StaBij expertise
op het terrein van het immigrantenondernemerschap in te huren en ervoor te zorgen
dat in het bestuur van de stichting minimaal een allochtone deskundige zitting heeft
(sociale-structuur redenering, doelgroepenbeleid).

De wethouder economie (VVD) geeft aan dat met het oprichten van StaBij de
gemeente een stap verder is in de plannen en maatregelen om de werkloosheid te
bestrijden. In de raadscommissie komt dit thema uitgebreid aan bod. De wethouder
geeft aan het jammer te vinden dat GroenLinks bij die discussie niet aanwezig was.
De raadscommissie deelt juist de twee punten die door deze fractie worden
aangevoerd. De hele gemeenteraad erkent het belang van kennis over het
immigrantenondernemerschap en alle problemen die daarbij horen. De wethouder
wijst er op dat het evident is dat met name de lager opgeleiden een steuntje in de rug
moeten krijgen om zich ook op deze weg te kunnen begeven (sociale-structuur
redenering, onderscheid naar doelgroepen). De punten die de fractie van GroenLinks
aanroert, worden door de gemeenteraad gedeeld.68

Uit dit debat blijkt dat de maatregelen gericht op het immigrantenondernemerschap
worden

onderbouwd

met

sociale-structuur

redeneringen.

Het

voeren

van

achterstandenbeleid komt telkens weer terug bij de bespreking van het
integratiebeleid, emancipatiebeleid, de ontwikkeling van multicultureel toerisme in
concentratiegebieden, het startersbeleid en gebiedsgericht beleid. In de volgende
paragrafen presenteer ik verschillende fragmenten van discussies tussen lokale politici
die een beeld geven van de beleidsdiscoursen op deze thema’s.

In 1997 staat het Plan Multiculturele Stad 1998-2001: samen verder naar een
ongedeelde stad op de agenda van burgemeester en wethouders (B&W).69 Het
gemeentebestuur geeft aan te willen streven naar een ongedeelde stad, met gelijke
kansen en mogelijkheden, rechten en plichten voor iedereen. Om dat doel te realiseren
68

Gemeente Den Haag/1997/RIS 055888.
Den Haag, B&W agenda, 1997-12-16. Dit plan is een vervolg op het Plan Multiculturele Stad 1992-1996, Den Haag rijk aan
culturen (Den Haag/1992, rv 417.

69
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is veel en langdurige inzet nodig voor het wegnemen van sociaal-economische
achterstanden, het voorkomen van marginalisering, het bestrijden van achterstelling
en discriminatie, het doorbreken van sociaal isolement en het versterken van de
binding tussen mensen met achterstanden in de samenleving. Geconstateerd wordt
dat het algemene (achterstands)beleid dat zich op een ieder richt voor een aantal
maatschappelijke groepen niet effectief genoeg is. Dat is sterker het geval naarmate
de afstand van zo'n groep tot de "meerderheidscultuur" groter is. Aangegeven wordt
dat in het kader van de stedelijke coördinatie van het integratiebeleid, activiteiten
worden ontwikkeld die onder andere betrekking hebben op het deelnemen
aan/ondersteunen van beleidsmatige activiteiten van (andere) gemeentelijk diensten,
en op het (mee) ontwikkelen van projecten met een stedelijk draagvlak. Een
belangrijk aspect daarbij is de afstemming tussen het grotestedenbeleid en het
integratiebeleid. Als belangrijke aandachtspunten in deze aanpak wordt gewezen op
de jongerenproblematiek, de verbetering van de positie van allochtone vrouwen,
werkgelegenheid en immigrantenondernemerschap, waaronder het startersbeleid en
ondersteuning van (door)startende allochtone ondernemers, en gezondheid.70

In het Plan Multiculturele Stad is de bestrijding van de ruimtelijke en
maatschappelijke segregatie een hoofdpunt van beleid. De eerste prioriteit is het
bevorderen van participatie. Werk en scholing worden gezien als krachtige middelen
om allochtonen aan de samenleving te binden, met het immigrantenondernemerschap
als een niet te verwaarlozen aspect. De volgende bestuurlijke correspondentie tussen
de wethouders voor integratiebeleid (PvdA) en economie (VVD) geeft inzicht in de
politieke overwegingen om een relatie te leggen tussen integratie en het zelfstandig
ondernemerschap van allochtonen.

De wethouder economie:
“Beste ...
In het kader van het grotestedenbeleid is voor Den Haag het actieplan
“Weer 200.000 arbeidsplaatsen in het jaar 2000” opgesteld. Een van de
sporen is de uitvoering van een gemeentelijk startersbeleid. De
Startersnotitie beschrijft het algemene startersbeleid. Daarbinnen moet
extra aandacht worden geschonken aan allochtone starters. Die

70

Gemeente Den Haag/1998/RIS 021010.
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categorie starters blijkt immers in de praktijk tegen specifieke
problemen aan te lopen. In een aparte notitie, die je ook als bijlage
aantreft, is beschreven welke specifieke maatregelen ten aanzien van
allochtone ondernemers nodig zijn, ingebed in het algemene
startersbeleid. Op dit moment ziet het er naar uit dat er, juist nu het
startersbeleid verder moet worden ontwikkeld, over enkele weken een
einde moet komen aan de inzet van de accountmanager allochtone
ondernemers. De voortgang van de beleidsontwikkeling en de
toekomstige uitvoering van het beleid komen dus in gevaar. Om het
ontstaan van die situatie te voorkomen, en ook op grond van de
positieve ervaringen die in de afgelopen maanden zijn ontstaan,
verzoek ik je in overweging te nemen om nogmaals ... een bijdrage ter
beschikking te stellen voor de inzet van de accountmanager. Met zo’n
bijdrage wordt de verdere ontwikkeling van het startersbeleid mogelijk.
De uitvoering van de maatregelen, dus ook t.a.v. allochtone starters, zal
bekostigd worden uit de GSB-middelen”.

71

De wethouder integratiebeleid:
“Ik ben het met je eens dat een gemeentelijk beleid dat startende
ondernemers ondersteunt, bij kan dragen aan de verbetering van de
werkgelegenheidssituatie in onze stad, ook voor allochtonen. Enerzijds
kan ik onderschrijven dat specifieke maatregelen voor allochtone
starters noodzakelijk zijn, anderzijds is de bedoeling van de inzet van
middelen uit het Experimentenfonds MCS steeds het geven van een
bijdrage om nieuwe maatregelen van de grond te helpen. Hoewel je
verzoek

strikt

genomen

niet

past

in

de

opzet

van

het

Experimentenfonds ben ik bij uitzondering in dit geval toch bereid je de
gevraagde bijdrage te geven. Ik heb begrepen dat de accountmanager
zowel een cruciale rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van het
startersbeleid, als een zeer goed netwerk heeft ontwikkeld met de
instituties en met (immigranten)organisaties, waarin hij een begin heeft
kunnen maken met het ondersteunen van allochtone starters, van wie
hij ook het vertrouwen heeft kunnen winnen. Het voorkomen van
discontinuïteit acht ik nu - voor een beleidsterrein waar specifieke
aandacht voor immigranten nog betrekkelijk nieuw is - belangrijker
dan

een

exacte

Experimentenfonds”.
71

handhaving

van

de

regels

van

het
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Den Haag (1995), REO 951360.
Den Haag (1995b, Bestuurszaken, 5000867, 24-10-1995). Het Plan Multiculturele Stad staat ook bekend als
Experimentenfonds Multiculturele stad (MCS).
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Ten aanzien van de invulling van dit budget stelt de wethouder integratiebeleid de
volgende eisen. De wethouder constateert dat tot dan toe de specifieke aandacht voor
allochtone starters bijna alleen vorm krijgt door specifieke voorlichting en stelt voor
de inspanningen in de richting van allochtonen iets harder te formuleren, onder andere
door vast te leggen dat minimaal één van de functies voor de 06-lijn ingevuld wordt
door een allochtoon en daarnaast dat binnen de streefgetallen van StaBij voor het
aantal te realiseren bedrijven/arbeidsplaatsen expliciet een aandeel van 25 procent
voor allochtone starters wordt opgenomen. Een tweede opmerking die wordt gemaakt
is dat in de notitie van de wethouder economie geen specifieke aandacht uitgaat naar
vrouwelijke (allochtone) starters. Dit gemis wordt onderbouwd door de vaststelling
dat bepaalde groepen onderneemsters, zoals herintreders, zowel allochtoon als
autochtoon, en vrouwen die vanuit een werkloosheidssituatie een bedrijf starten, vaak
kampen met een extra achterstand in kennis, contacten en vaardigheden. Het aanbod
van StaBij moet daarop inspelen. Ook in het op te zetten samenwerkingsverband voor
specifieke doelgroepen wordt door de wethouder integratie de vertegenwoordiging
van vrouwenorganisaties gemist.73

Sociale-structuur redeneringen hebben in deze correspondentie de overhand, terwijl
welvaartseconomische redeneringen impliciet blijven. Er wordt uitgegaan van een
algemeen startersbeleid, maar daarbinnen moet er ruimte zijn voor specifieke
maatregelen. De motivering daarbij is telkens weer om achterstanden weg te nemen,
met name op het niveau van subjecten waarbij doelgroepen worden onderscheiden
naar etniciteit en sekse.

Ondernemerschap van vrouwen krijgt in de gemeente Den Haag verschillende keren
speciale aandacht. In 1997 komt de gemeente met het voornemen tot het opzetten van
een bedrijvencentrum voor vrouwelijke ondernemers onder de naam “Vrouwen in
Bedrijf/Oriënt” (Den Haag 1997, RIS 20443). Amrit Consultancy start in september
1997 een ontwikkelingsproces dat zich richt op het stimuleren van zelfstandig
ondernemerschap en arbeidsmarktbegeleiding van allochtonen, met de nadruk op
vrouwen in de Schilderswijk en omgeving. Het programma wordt voorbereid samen
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Den Haag (1995b); Bestuurszaken 5000867, 24-10-1995.
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met StaBij. Dit bedrijvencentrum komt echter niet van de grond. In het kader van het
bedrijvencentrum Diemensie wordt de discussie over het stimuleren van het
ondernemerschap van vrouwen echter weer opgepakt. In 2000 is dit bedrijvencentrum
op de agenda van de raadscommissie Economie en Personeel geplaatst. Een raadslid
van de VVD merkt op:
“Dat een bedrijfsverzamelgebouw speciaal voor vrouwelijke starters
feitelijk min of meer uit de tijd is. De vroegere achterstandspositie van
vrouwen op economisch gebied is ingelopen. Toelating tot Diemensie zou
moeten plaatsvinden op basis van uitsluitend het ondernemersplan”.
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Veel politiek draagvlak krijgt deze welvaartseconomische opvatting niet. De Haagse
gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2000 juist gevraagd om extra
aandacht te besteden aan het ondernemerschap van vrouwen. De gemeenteraad
constateert dat organisaties in andere grote steden meer projecten kennen voor
vrouwelijke ondernemers dan Den Haag. Volgens de raad is de doelgroep vrouwelijke
(startende en gevestigde) ondernemers tot nu toe enigszins onderbelicht gebleven
binnen het Haagse economische beleid.75 Het college heeft vervolgens opdracht
gegeven aan StaBij om een onderzoek te doen naar het ondernemerschap van
vrouwen. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat vrouwelijke
ondernemers behoefte hebben aan een netwerk waarin zij kunnen deelnemen, zodat
zij elkaar kunnen ondersteunen bij de uitoefening van hun bedrijf en informatie
uitwisselen. Dit onderzoek benoemt ook het knelpunt van de financiering. Er wordt
gewezen op de sceptische houding van banken ten opzichte van vrouwelijke starters
en een gemis aan ondersteuning bij de boekhouding en belastingzaken. StaBij heeft
daarom voorgesteld een Resource Centres voor vrouwelijke ondernemers op te zetten.

In 2001 zijn deze onderzoeksresultaten in de raadscommissie Economie en Personeel
besproken. In de volgende passages van het commissieverslag is een ‘ping-pong spel’
van argumenten op basis van beide redeneringen traceerbaar.76
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Gemeente Den Haag/2000/RIS 071924.
Gemeente Den Haag/2001/RIS 083748.
76
In 1999 wordt de Emancipatienota in de raadscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie (WVE) besproken.
Daarin wordt aandacht gevraagd voor de inkomenspositie van startende vrouwelijke ondernemers. Dit resulteert niet in een
uitgewerkt plan voor deze doelgroep. In de daarop volgende nota Emancipatie- en Antidiscriminatiebeleid 2004-2006 komt het
thema ondernemerschap niet aan de orde. In de Emancipatienota van 2007 wordt wel aandacht gevraagd voor de mogelijkheid
van verstrekking van microkredieten aan vrouwelijke ondernemers om achterstanden die startende vrouwen hebben weg te
nemen. In 2008 wordt het vraagstuk van het ondernemerschap van allochtone vrouwen expliciet aan de orde gesteld door de
75
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“De SGP/RPF/GPV ziet eigenlijk geen specifieke verschillen tussen mannelijke
en vrouwelijke starters. Beide groepen zouden nagenoeg met dezelfde
aanloopproblemen te maken krijgen. SGP/RPF/GPV vraagt zich af of de
netwerken waar vrouwelijke starters zich bij moeten aansluiten wel bestaan. Deze
fractie ziet niet zozeer de veronderstelde specifieke problemen voor vrouwen waar
de beleidsstukken van uitgaan. De woordvoerder van de VVD geeft aan dat de tijd
voorbij is dat vrouwelijke starters als afzonderlijke groep behandeld moeten
worden. Deze partijen verwoorden vooral welvaartseconomische redeneringen.
GroenLinks geeft echter aan dat: “Banken wel degelijk onderscheid maken tussen
mannelijke en vrouwelijke kredietaanvragers, met de laatste in de achtergestelde
positie”. De VVD meent: “Dat zulks dan niet ligt aan de sekse maar aan de
kwaliteit van het ondernemersplan. In de praktijk zijn er overigens toch alleen nog
geïntegreerde netwerken”. Het GroenLinks raadslid geeft aan: “Dat ook kritisch
gekeken moet worden naar de onderzoeken waaraan wordt gerefereerd”.77
D66 sluit zich aan bij de VVD: ”Wat extra aandacht en begeleiding voor
vrouwelijke starters is beter dan een specifiek op hen gericht “Resource Centre”.78
CDA merkt op: "Dat het doel van participatie in een netwerk is: emancipatie en
daaruit voortvloeiend opheffing van in dit geval de groep vrouwen. Tot op zekere
hoogte hebben veel vrouwen dit steuntje in de rug nodig.”79
De Politieke Partij Scheveningen (PPS) gaat na de discussie akkoord met het
voorstel. De Haagse Stadspartij (HSP) ziet dit als een beweging van onderop en
stemt in.
De VVD stelt voor om alleen aan de problematische gevallen specifieke aandacht
en ondersteuning te geven. Een Resource Centre wordt als een zwaar middel
gezien. Extra begeleiding door StaBij is genoeg.
D66 merkt op dat: “Mannelijke starters door alle aandacht voor de positie van de
vrouwen achterop dreigen te raken terwijl zij in dezelfde mate aandacht en
begeleiding nodig hebben als vrouwelijke starters, ondanks dat zij daar wellicht
zelf niet om vragen” (welvaartseconomische redenering, gelijkheidsbeginsel).
SGP/RPF/GPV vindt dat vrouwelijke starters zich bescheidener opstellen dan
mannelijke, maar in de praktijk dezelfde energie en begeleiding vragen van een
begeleidende instantie als StaBij. StaBij moet daar met grote nadruk op worden
gewezen en van doordrongen worden. Bij StaBij moet aangedrongen worden op
het formeren van een netwerk voor mannelijke en vrouwelijke starters.80
De wethouder economie (VVD) onderbouwt zijn pleidooi voor dit centrum als

Islam Democraten. Deze fractie stelt daar schriftelijke vragen over. Daarin wordt aangegeven dat het ondernemerschap onder
allochtonen in Den Haag een kwaliteitsimpuls nodig heeft en in het bijzonder allochtone vrouwen. Het college wordt gevraagd
voor de begrotingsbehandeling van 2009 met een voorstel te komen om allochtone vrouwen te stimuleren ondernemer te
worden.
77
Gemeente Den Haag/2000/RIS 071924.
78
Gemeente Den Haag/2000/RIS 071924.
79
Gemeente Den Haag/2000/RIS 071924.
80
Gemeente Den Haag/2001/RIS 083772.
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volgt: “De bestuurlijke brief van de wethouder vloeit voort uit een amendement
bij de begroting om het vrouwelijk ondernemerschap in Den Haag eenmalig een
steuntje in de rug te geven en daarvoor rond negentig duizend Euro’s beschikbaar
te stellen en te besteden aan een pilot-project in de vorm van een resource centre
voor vrouwen. Dit centrum zal gehuisvest en begeleid worden bij en door StaBij.
Het idee van zo’n centrum is afkomstig uit Zweden, waar zij goed functioneert.
De netwerken waarvan in de stukken sprake is, zijn netwerken van geslaagde
vrouwelijke ondernemers en niet van starters. Onderzoek wijst uit dat resource
centres de vrouwelijke starter kunnen helpen zelf een netwerk op te bouwen. Het
streven is gericht op opheffing op termijn, maar voor het moment betekenen zij
een steuntje in de rug voor de vrouwelijke starter, ingebed in StaBij en met een
evaluatie over twee jaar. De Resource Centra betekenen geen devaluatie van de
rol van StaBij, geeft de wethouder aan”.81

Uit

de

voorgaande

bestuurlijke

beraadslagingen

blijkt

dat

verschillende

welvaartseconomische (explicieter dan voorheen) en sociale-structuur redeneringen
zijn gebruikt om specifiek dan wel generiek beleid te voeren.

2.4

Conclusie

Op basis van politieke discussies over belangrijke landelijke beleidsnota’s heb ik in
dit hoofdstuk laten zien dat welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen
strijden om hegemonie. De uitkomsten zijn niet altijd voorspelbaar. In de nota’s van
de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
overheersen welvaartseconomische redeneringen. De opvatting is dat met generiek
beleid - door middel van juridische en procedurele gelijkheid - de sociaaleconomische achterstanden weggenomen kunnen worden. Dat kan door verminderde
regeldruk, minder bureaucratie, financiële steun, gebundelde informatievoorziening
vanuit één loket, netwerkontwikkeling en voorbereiding, en begeleiding voor en na de
start van een bedrijf.

Uit de politieke beraadslagingen over het immigrantenondernemerschap blijkt dat
onder politici algemene instemming is om extra aandacht te besteden aan het
immigrantenondernemerschap vanwege de achterstandssituatie in het kader van het
81
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Dit is het antwoord op een desbetreffende vraag van de PvdA-fractie.

(startend) ondernemerschap. Het Bbz is hier een goed voorbeeld van. Daar waar het
werklozen in een uitkeringssituatie betreft, wordt het Bbz nog steeds gezien als een
belangrijk arbeidsmarktinstrument voor economische participatie. Het Bbz is een
voorbeeld van een generieke maatregel (welvaartseconomische redenering), maar in
de uitwerking daarvan treden verschillende sociale-structuur redeneringen naar
voren, omdat onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen en omdat daarmee wordt
aangestuurd op een maatschappelijk effect, namelijk de bestrijding van de
werkloosheid.

Ondanks het structureel benadrukken van generiek beleid is het aantal projectmatige,
doelgroepgerichte maatregelen ruim bemeten, waarbij onderscheid wordt gemaakt
naar etniciteit en sekse (sociale-structuur redeneringen). Deze maatregelen moeten
zichzelf op termijn overbodig maken, is de opvatting, maar de praktijk wijst uit dat
telkens weer incidentele maatregelen worden genomen om achterstanden van
allochtonen en vrouwen op de ondernemersmarkt weg te werken. Er is sprake van een
discrepantie tussen beleid in de officiële stukken en de politieke discussie over dat
beleid. Politieke stokpaardjes in het debat zoals “doelgroepenbeleid moet snel worden
afgeschaft” en “vrouwen hebben hun achterstand al ingehaald”, worden onvoldoende
met feiten en beleid ondersteund. Bij de implementatie van beleid worden
compromissen gesloten tussen de beide ideaaltypische redeneringen.

Uit bestudering van de beleidsdiscoursen in de gemeente Den Haag blijkt dat vanaf
medio jaren negentig, ondanks de wisselende coalities, een breed draagvlak bestaat
voor de stimulering van het immigrantenondernemerschap. De motivatie daarbij is
telkens het wegnemen van achterstanden die allochtonen en ook vrouwen hebben op
de ondernemersmarkt. Er wordt aangestuurd op (tijdelijk) doelgroepenbeleid, waarbij
autochtonen en allochtonen, mannen en vrouwen en laaggeschoolden worden
onderscheiden.
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HOOFDSTUK III.

HET HAAGSE STARTERSBELEID:
VOOR WIE, MET WIE?

In dit hoofdstuk beschrijf ik de onderzoeksresultaten en beleidsalternatieven van de
eerste casestudie, namelijk het Haagse startersbeleid, waarvan StaBij een van de
beleidsinstrumenten is. Daarbij stel ik de regelgeving, samenwerking tussen
instellingen die zich richten op het bevorderen van het startend ondernemerschap, de
begeleiding van startende ondernemers vanuit de uitkering naar de ondernemersmarkt
en de institutionele participatie aan de orde. Tevens interpreteer ik de resultaten van
dit beleid tegen de achtergrond van nationaal beleid. Daarnaast beschrijf ik de relatie
tussen de resultaten van het Haagse startersbeleid en de ontwikkeling van het
immigrantenondernemerschap in Den Haag.
3.1.

Regulering startende ondernemers uit de uitkering

Voor de activering van werklozen naar de arbeidsmarkt biedt de Wet werk en bijstand
(Wwb) een wettelijk kader. Werklozen worden of naar regulier werk begeleid of naar
het zelfstandig ondernemerschap. Het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) is een hele
specifieke maatregel binnen het Nederlandse socialezekerheidsstelsel die zich op
werklozen richt die potenties hebben om ondernemer te worden of te blijven. Het
Bijstandsbesluit zelfstandigen kent twee hoofddoelstellingen. Ten eerste is de regeling
bedoeld om te vermijden dat gevestigde zelfstandigen in de bijstand terechtkomen. Zo
kunnen eigenaren van bedrijven in financiële nood een beroep doen op deze regeling
om met nieuw kapitaal op weg geholpen te worden. Als zelfstandigen door
omstandigheden tijdelijk minder inkomsten hebben, kunnen zij voor een bepaalde tijd
uitkering ontvangen. Ten tweede is het doel van de bijstandsverlening om individuen
met een uitkering perspectief te bieden om als zelfstandige te kunnen voorzien in hun
eigen levensonderhoud, zodat zij niet langer uitkeringsafhankelijk zijn. De volgende
personen kunnen een beroep doen op het Bbz:
1. Zelfstandigen in financiële nood die gedurende een redelijke termijn als
zelfstandige werkzaam zijn geweest en waarvan het bedrijf of zelfstandig beroep
levensvatbaar is.
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2. Personen of de echtgenoten die vanwege werkloosheid een uitkering ontvangen en
die een bedrijf of zelfstandig beroep beginnen dat levensvatbaar is.

Een belangrijk aspect bij de startersbegeleiding is de plicht van de startende
ondernemer om aan te tonen dat zijn beroep of bedrijf levensvatbaar is. Onder andere
moet een ondernemersplan worden opgesteld om dat aan te tonen. Levensvatbaarheid
is volgens Vos (2005): “Een abstract begrip en de beoordeling vergt een
bedrijfseconomische deskundigheid, kennis van het ondernemerschap en kennis van
de branche”.82 Voor de beoordeling van de levensvatbaarheid winnen gemeenten het
advies van externe instanties in. De wet spreekt over een aanbestedingsprocedure voor
de inkoop van begeleiding en advies bij derden gericht op bijstandscliënten die
zelfstandig ondernemer willen worden. De kosten daarvan worden door het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vergoed, als de deskundige derden
niet onder verantwoordelijkheid van Burgemeester & Wethouders (B&W) werkzaam
zijn.

Voor uitkeringsgerechtigden die een bedrijf willen starten (de pre-starter) zijn er twee
soorten van financiële hulp. De pre-starter kan voor het voorbereidingsjaar krediet
krijgen voor een gelimiteerd bedrag. Hij kan zich een jaar lang met behoud van
uitkering voorbereiden op de start van een bedrijf of zelfstandig beroep zonder
beschikbaar te zijn voor regulier werk. Daarnaast kan een vergoeding worden
verstrekt voor de voorbereidingskosten. De uitkeringsgerechtigde die een zelfstandig
beroep of bedrijf wil starten wordt grondig beoordeeld in het voorbereidingsjaar.83 Dit
voorbereidingsjaar is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 richt zich op de oriëntatie op het
ondernemerschap en fase 2 leert ondernemersvaardigheden. De beoordeling op
geschiktheid richt zich op motivatie, vakbekwaamheid, ervaring en inzicht in de
markt. Tevens wordt gekeken naar houdingsaspecten, het tonen van initiatief,
creativiteit, het nemen van verantwoordelijkheid en verantwoorde risico’s, en
doelgerichtheid (Vos 2005). Er wordt een sluitende aanpak aangeboden, waarbij de

82
Stabij is een van de “deskundige derde” die in de periode 1997-2003 het begeleidingstraject in de gemeente Den Haag heeft
verzorgd.
83
Tot de uitkeringsgerechtigden behoren personen die een uitkering hebben in het kader van de Algemene bijstandswet (Abw,
Wet werk en bijstand, Wwb), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
zelfstandigen (IOAZ) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW). De WAO is per 1 januari 2006 (officieel 29 december 2005) omgezet in de Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen (WIA). Zie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 29-12-2006, www.minszw.nl.
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Sociale Dienst eventuele uitvallers uit het startertraject in een andere richting verder
kan bemiddelen.84

De pre-starter dient volgens de regelgeving verplicht door een deskundige te worden
begeleid. Van de begeleider van de pre-starter wordt verwacht aan het eind van het
traject aan de Sociale Dienst te rapporteren of het op te zetten bedrijf of beroep naar
verwachting levensvatbaar zal zijn. Als dat het geval is dan kan de persoon verder met
het starterstraject en het opstellen van het ondernemersplan. Als dat niet het geval is
dan wordt het traject gestopt en volgt de beoordeling op een uitstroomtraject naar
regulier werk. Als de persoon na de voorbereidingsperiode geen beroep of bedrijf
begint dan hoeft de geldlening die is verstrekt niet terugbetaald te worden. Als de
persoon wel een bedrijf start dan wordt de geldlening omgezet in een lening waarover
rente betaald moet worden.

Een starter, iemand die in staat is een ondernemersplan te schrijven en een bedrijf te
starten, kan zich door een deskundige laten begeleiden, maar is dit in tegenstelling tot
de pre-starter niet verplicht. Voor de facilitering kent het Bbz een financiële
voorziening. Starters kunnen een beroep doen op een gemaximeerd rentedragend
krediet of een borgstelling voor een lening bij een bank. Ook kan men aanspraak
maken op een uitkering als aanvulling op het eigen (gezins-) inkomen. De starter
wordt in staat gesteld een ondernemersplan voor een bedrijf of zelfstandig beroep op
te stellen en kan gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op periodieke
aanvullende inkomensondersteuning, als het inkomen uit het eigen bedrijf beneden
het bijstandsniveau is. Na deze periode kan verlenging worden verkregen als de
persoon vanwege medische of sociale redenen niet volledig het bedrijf kan uitoefenen.
In eerste instantie voor de duur van zes maanden, waarna telkens wordt bezien of het
bedrijf levensvatbaar is. De aanvullende uitkering ontvangt de persoon eerst als een
renteloze lening. Als het inkomen over het voorafgaande jaar bekend is, bepaalt de
gemeente aan de hand daarvan of een deel van de lening moet worden terugbetaald.

84
De voorbereidingskosten voor de ontwikkeling van het ondernemersplan en de daarbij inbegrepen productontwikkeling,
marktonderzoek en te volgen cursussen kunnen vergoed worden. In de praktijk wordt 80 procent van de doorstarters gefinancierd
en op weg geholpen. Het jaarlijkse streefcijfer in de gemeente Den Haag voor het voorbereidingsjaar varieert tussen de vijftig en
zestig. Het starterskrediet (bedrijfskapitaal) is voor de gevestigde ondernemer hoger, namelijk maximaal € 165.000,00 (in 2005).
Voor starters is dat vastgesteld op € 30.668 (in 2005). Het starterskrediet wordt jaarlijks verhoogd aan de hand van het
prijsindexcijfer over de maand oktober van het voorafgaande jaar (Staatsblad 2005, 622).
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3.2.

Het ontstaan van Stabij in Den Haag

In 1996 brengt de gemeente Den Haag een nieuwe startersnota uit. Daarin worden
acht

actiepunten

geformuleerd,

waaronder

de

oprichting

van

een

uitvoeringsorganisatie om het startersbeleid uit te voeren. In 1997 is daarvoor de
Stichting StaBij opgericht.

Stabij wordt gezien als een belangrijke stap in de

begeleiding van startende en doorstartende ondernemers, bij de coördinatie van
bestaande activiteiten rond begeleiding van ondernemerschap en bij het bundelen van
informatie aan startende ondernemers, door samen te werken met instellingen die in
de markt actief zijn. StaBij is gestart met de volgende doelstellingen:
-

het aanbod van de dienstverlening concentreren (één-loket) en transparant
maken;

-

bevorderen van een adequate voorbereiding en begeleiding van (pre-)
starters;

-

adviseren, coachen en begeleiden van (aspirant) ondernemers door het
leveren van maatwerk;

-

het voeren van een positief ontmoedigingsbeleid ten aanzien van kansarme
startersinitiatieven;

-

voor de stad behouden van (succesvolle) doorstarters;85

-

startersinitiatieven bevorderen voor specifieke doelgroepen zoals vrouwen,
allochtonen en werklozen;

-

stimuleren van ondernemerschap met een lange levensduur;

-

stimuleren van ondernemerschap in kwetsbare stedelijke gebieden;

-

het bieden van begeleiding na de start.86

Om deze doelen te realiseren is StaBij een samenwerkingsverband aangegaan met
verschillende lokale en regionale partners, zoals de Kamer van Koophandel, het
Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, Steenworp, het Innovatiecentrum,
vertegenwoordigers van vastgoedbedrijven en de financiële wereld. In de één-loketaanpak is de samenwerking tussen StaBij en de Dienst SZW (Sociale Dienst) van de
gemeente Den Haag essentieel, omdat deze dienst met het Besluit bijstandsverlening
85
Dit zijn ondernemers die hun bedrijf na financiële tegenslagen hebben voorgezet of die in een andere branche een bedrijf zijn
gestart.
86
Het startersbeleid is na 1996 een aantal keren geëvalueerd en bijgesteld. In dit onderzoek betrek ik deze bijstellingen in het
beleid.
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zelfstandigen (Bbz) een eigen instrument heeft om het ondernemerschap van
bijstandsgerechtigden te ondersteunen. Deze dienst levert ook de cliënten aan die
StaBij in begeleiding neemt. Daarnaast kunnen ook andere startende en
(doorstartende) ondernemers begeleiding door StaBij aanvragen.

In de volgende paragrafen beschrijf ik de resultaten van het veldwerk over de
uitvoering van het Haagse startersbeleid, in samenhang met eerste-orde vertogen die
bij de evaluatie van dit beleid in de gemeenteraad en het college van B&W van Den
Haag aan de orde komen. De resultaten van de acht actiepunten waarin het
startersbeleid vorm heeft gekregen, beschrijf ik aan de hand van de volgende drie
clusters van thema’s.
1.

Dienstverlening en institutionele samenwerking.

2.

Begeleiding van startende- en doorstartende ondernemers naar langdurig
ondernemerschap door Stabij.

3.

Institutionele participatie van (immigranten)ondernemers.

3.3.

Dienstverlening en institutionele samenwerking

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel is een belangrijke informatiebalie voor alle ondernemers.
Vanaf de start van Stabij is de Kamer van Koophandel één van de samenwerkende
partners in de dienstverlening. Voor de start van StaBij heeft de Kamer van
Koophandel een vrij geïsoleerde positie in de dienstverlening aan ondernemers. De
Kamer van Koophandel is pas in 2005 gestart met een digitaal overzicht van
organisaties die zich met het startersbeleid bezighouden en een verwijzingssysteem
naar organisaties waar ondernemers met hun specifieke vragen naar toe kunnen.87
Deze informatie wordt ook aan het loket van de Kamer verstrekt. Daarnaast verzorgt
de Kamer van Koophandel de startersoriëntatieset, organiseert bijeenkomsten voor
starters en biedt een handelsnaamonderzoek aan. Elke nieuwe onderneming, vrije
beroepen uitgezonderd, moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer

87

In 1999 is al de brochure “Een eigen bedrijf beginnen?” onder regie van StaBij tot stand gekomen.
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van Koophandel.88 De gemeente Den Haag constateert in haar evaluatie van het
startersbeleid in 2004 dat de taken van de Kamer van Koophandel en StaBij beter op
elkaar afgestemd moeten worden om de volgende doelen te realiseren:
1.

meer transparantie in het aanbod aan startende ondernemers met als resultaat,

2.

meer goed voorbereide startende ondernemers zodat de hoge uitval in Den
Haag lager wordt.89

Om deze twee doelen te bereiken zijn verschillende aanvullende maatregelen
genomen om het startersbeleid in de periode 2005 tot 2009 vorm te geven. Met
betrekking tot de positie van StaBij ten opzichte van de Kamer van Koophandel
worden de volgende constateringen gedaan. Gewezen wordt op het feit dat het
landelijk beleid van de Kamer van Koophandel is om geen diensten aan te bieden die
ook door commerciële organisaties aangeboden (kunnen) worden. De Kamer van
Koophandel moet daarom geen begeleiding aan startende ondernemers aanbieden. De
Kamer van Koophandel heeft erop gewezen dat alleen laagdrempelige voorzieningen
en een uitgebreid dienstenpakket tegemoet kunnen komen aan de wensen van veel
startende ondernemers in met name de steden. De gemeente Den Haag en de Kamer
van Koophandel zijn het eens geworden over het feit dat een intensieve begeleiding
voor

een

aantal

categorieën

starters

cruciaal

is.

Vanwege

mogelijke

concurrentievervalsing met commerciële aanbieders van deze activiteiten heeft de
Kamer van Koophandel aangegeven voor zichzelf hierin geen taak te zien. Aan de
andere kant is dit ook niet de kernactiviteit van de gemeente. Dat is de reden waarom
de gemeente en Kamer van Koophandel hebben afgesproken om de intensieve
begeleiding van startende ondernemers die daar behoefte aan hebben door StaBij te
laten uitvoeren.

Pas na tien jaar samenwerking tussen StaBij en de Kamer van Koophandel zijn
eenduidige samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit terwijl StaBij mede is opgericht
om meer transparantie in de dienstverlening te realiseren en het versnipperde aanbod
van informatie en begeleiding tegen te gaan. De samenwerking tussen de Kamer van
88
Vanaf de start van de samenwerking tussen aanbieders van producten aan startende ondernemers zijn verschillende aanvullende
initiatieven genomen om de samenwerking te versterken. De Kamer van Koophandel Haaglanden, de Rabobank, de
Belastingdienst Haaglanden en de gemeente Den Haag (ook wel de Kernpartners genoemd) hebben de krachten gebundeld in een
partnership: Partners in Nieuw Ondernemerschap (PiNO). PiNO is in 2006 gestart.
89
Den Haag (2004) Startersmarkt in de gemeente Den Haag. Contouren van het nieuwe starterbeleid op basis van analyse van
sterktes en zwaktes. Met de nieuwe structuur van de landelijke Kamers van Koophandel is de dienstverlening vanaf 2007
veranderd.
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Koophandel en StaBij had veel eerder moeten worden geëvalueerd, om de knelpunten
op te lossen en de dienstverlening beter op elkaar af te stemmen. Op grond van de
beschreven overwegingen, met name die van concurrentievervalsing, is het
takenpakket van StaBij gewijzigd. De gemeente heeft in 2001 in opdracht van het
ministerie

van

Sociale

Zaken

en

Werkgelegenheid

de

re-integratie

van

uitkeringsgerechtigden naar een eigen bedrijf openbaar moeten aanbesteden
(tenderen), waardoor een belangrijke doelgroep en een fors deel van de cliënten van
de Stichting StaBij is weggevallen. StaBij heeft vanaf 2003 moeten concurreren met
andere commerciële organisaties voor het verkrijgen van deze opdracht. Het is StaBij
niet gelukt om een Haagse tender te winnen en de Stichting is in haar voortbestaan
afhankelijk geworden van subsidie van de gemeente en van opdrachten die zij in de
markt verwerft, onder andere in de buurgemeenten van Den Haag.90 De gemeente Den
Haag geeft in een eigen evaluatie aan dat StaBij voor haar voortbestaan voor een
groot deel ook afhankelijk is geworden van de Europese Doelstelling-2 subsidie. Deze
subsidie biedt grote steden de mogelijkheid om maatregelen te nemen in
achterstandswijken om de economie te bevorderen. Een van de speerpunten van dit
beleid is de stimulering van het startend ondernemerschap.91 Als gevolg van het
mislopen van de tender is StaBij activiteiten gaan uitvoeren die raakvlakken hebben
met startend ondernemerschap, bijvoorbeeld activiteiten op het terrein van onderwijs
en ondernemerschap zoals de incubatieplaatsen en het StaBij Opstart Centrum. In de
nieuwe taakverdeling tussen StaBij en de Kamer van Koophandel hebben de
resultaten van StaBij alsook de kwaliteit van de dienstverlening van de Kamer van
Koophandel een rol gespeeld. Een van de aanpassingen in het aanbod van de Kamer
van Koophandel is de vestiging van een dependance aan de Vaillantlaan in 2006 om
de face-to-face informatievoorziening dichter bij de potentiële ondernemers te
brengen. De fysieke afstand tot het vestigingskantoor van de Kamer van Koophandel
wordt door vele startende ondernemers als te groot gezien en bovendien is dit nogal
uit het zicht van de ondernemer gevestigd.

Syntens en banken

Syntens wordt in 1998 opgericht als een innovatienetwerk voor ondernemers voor
90

Gemeente Den Haag/DSO/2005.1218; Gemeente Den Haag/RIS 127033.
Deze Europese subsidie is opgedeeld in drie doelstellingen. Doelstelling-2 (D-2) is bedoeld voor de economische ontwikkeling
van achterstandswijken in steden (Den Haag 1999a).
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coaching en advies aan innovatieve, startende ondernemers vanaf de uitvoeringsfase
en concentreert zich daarbij op zes thema's: nieuw ondernemerschap, informatie- en
communicatietechnologie, personeel en organisatie, product- en procesontwikkeling,
samenwerken en marketing, en strategie.
Banken verschaffen (startende) ondernemers informatie en bieden zo nodig financiële
ondersteuning aan. Banken zoals Rabobank, ABN en ING hebben ethnic marketing
ontdekt en verschillende adviseurs uit allochtone groepen aangesteld voor
kredietverlening. De Rabobank werkt ook intensief samen met de gemeente Den Haag
in het Startersfonds waaruit kredieten worden verstrekt.

Steenworp

In 1996 wordt een bedrijfsruimte databank in het vooruitzicht gesteld, waarin
bedrijfsruimten van verschillende aanbieders zoals makelaars, corporaties en
gemeente, systematisch bijgehouden zullen worden. Daarmee ontstaat een integraal
overzicht van het aanbod dat in een bepaalde periode op de markt voorradig is.
Hiermee wordt beoogd de keuzemogelijkheden voor ondernemers te vergroten. De
noodzaak van ondernemers om de stad te verlaten zal daardoor afnemen. Voor dit
doel is Stichting Steenworp in het leven geroepen. Steenworp beheert een bestand van
alle bedrijfsruimten in de regio Haaglanden waarvan onder andere de startende
ondernemer gebruik kan maken. Steenworp richt zich ook op het herhuisvesten van
ondernemers. Dit databestand is in juni 2000 gestart. Steenworp Vestigingsadviseurs
Haaglanden heeft in 2006 het 10.000-ste pand in de database “Bedrijfspanden
Informatie Systeem” ingevoerd. Ruim driehonderd makelaars en aanbieders hebben
de beschikbare bedrijfsruimte bij Steenworp gemeld.92

Stichting Winkels en Bedrijven

Stichting Winkels en Bedrijven is door de Gemeente Den Haag gefinancierd om de
organisatiegraad van ondernemers te bevorderen. Inmiddels zijn rond de duizend
ondernemers aangesloten bij deze stichting. Er zijn in de onderzoeksperiode zes
winkelstraatmanagers werkzaam bij de Stichting Winkels en Bedrijven die een brug
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vormen tussen de ondernemers zelf en ondernemers en de gemeente. Deze managers
hebben hun eigen ondernemersgebied. Hiermee wordt de netwerkfunctie van
ondernemers versterkt.93

Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Den Haag

Het MKB Den Haag ondersteunt sinds 2001 het initiatief StaBij-MKB-Servicepunt,
samen met Stichting Wijkbeheer, City Mondial, Kamer van Koophandel en StaBij.
Dit servicepunt geeft advies aan ondernemers in het etnisch geconcentreerde
Doelstelling-2 gebied. Dit servicepunt is nu onderdeel van de Kamer van
Koophandel.94

Haagse Hogeschool

In het middelbaar- en hoger onderwijs is weinig aandacht voor het zelfstandig
ondernemerschap als carrièrestap. Daarom heeft de gemeente Den Haag en StaBij met
de Haagse Hoge school afspraken gemaakt om studenten voor te bereiden op een
carrière als ondernemer. Met de zogenaamde “miniondernemingen” wordt
enthousiasme voor het ondernemerschap aangewakkerd. Leerlingen en studenten die
een beroepsopleiding volgen op het niveau van Voorbereidend Beroepsonderwijs en
Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs, kunnen een minionderneming opzetten.
StaBij is partner van de Haagse Hogeschool bij het opzetten van deze ondernemingen
en treedt op als mentor van de studenten en heeft ook zitting in het Regionaal
Steunpunt Miniondernemingen. Miniondernemingen hebben een levensduur van één
studiejaar. Gedurende de bestaansperiode worden alle met de bedrijfsvoering van de
onderneming samenhangende functies door de studenten vervuld, zodat zij kennis
kunnen maken met het ondernemerschap.

StaBij heeft in de periode 1997-2004 samen met de Haagse Hoge School het “Project
Centrum voor innovatief startende ondernemers Haaglanden” opgezet om leerlingen
en studenten op te leiden voor het zelfstandig ondernemerschap. De studenten hebben
93
Vier van deze managers werken in allochtone concentratiegebieden: Stationsbuurt, Paul Krugerlaan, Hobbemastraat en
Laakkwartier.
94
Den Haag/DSO/2005.1218; Gemeente Den Haag/2005/RIS 127033); Den Haag 2006 Evaluatie starterbeleid 2006; Gemeente
Den Haag/DSO/2005.1218; Gemeente Den Haag/2005/RIS 127033); Gemeente Den Haag/2002/RIS 098165.
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de

volgende

faciliteiten

aangeboden

gekregen:

de

beschikking

over

de

kennisnetwerken van StaBij voor specifieke vragen, financieringsfaciliteiten,
mentorschappen, advies en begeleiding voor de ontwikkeling van hun bedrijf en
bedrijfsruimte. Dit project heeft de volgende resultaten opgeleverd. In Haaglanden
hebben 1.472 Studenten in de periode 1997-2001 de cursus Algemene
OndernemersVaardigheden (AOV) gevolgd. Uiteindelijk zijn 76 bedrijven gestart en
hebben 112 studenten freelance gewerkt; 62 studenten zijn bij de bedrijven
betrokken.95

Ondernemersloket

In het startersbeleid is aangegeven dat voor (potentiële) ondernemers die vragen
hebben over gemeentelijk beleid, regelgeving en vergunningen één ondernemersloket
moet komen. Dit loket is bedoeld voor eerstelijnsinformatie. Het loket vervult een
doorverwijsfunctie naar instellingen en gemeentelijke diensten en afdelingen die de
vraag van de ondernemer verder kunnen afhandelen. Voor dit doel is in 1998 de
BedrijvenBalie opgericht. Via deze balie wordt aan ondernemers die verschillende
vergunningen nodig hebben een contactpersoon toegewezen. Hierdoor kan de
afhandeling van de aanvragen worden bespoedigd en beter op elkaar afgestemd. De
BedrijvenBalie is veelvuldig onderwerp van discussie in de Haagse gemeenteraad.

In de raadsvergadering van oktober 1999 merkt de woordvoerder van D66 op dat
hun fractie zich erg veel zorgen maakt over de achterblijvende ontwikkeling van
startende bedrijven in Den Haag. Deze bedrijven versterken, als zij slagen, de Haagse
economie. De gemeente heeft goede initiatieven genomen, zoals de BedrijvenBalie.
Aangegeven wordt dat de BedrijvenBalie van de zevende verdieping van het stadhuis
af moet om beter bereikbaar te zijn voor ondernemers in Den Haag. Daarom wordt
voorgesteld deze op een toegankelijke plek te huisvesten.96 In 2001 is dit nog niet
gerealiseerd en in oktober 2001 wordt daarom in de raadsvergadering de volgende
motie ingediend.

95
De gemeenteraad besluit in 2001 (rv 111) jaarlijks een bijdrage te geven aan de landelijke stichting miniondernemingen ter
versterking van de groei van het aantal zogenaamde miniondernemingen in het onderwijs. Bron: CISOH eindverslag september
2001; Haagse Hoge School en Steunpunt Mini-ondernemingen Zuid-Holland.
96
Gemeente Den Haag/1999/RIS 67606.
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“Overwegende dat:
- de relaties met het midden- en kleinbedrijf het afgelopen jaar
aanzienlijk zijn verbeterd, maar dat nog veel inspanningen moeten
worden geleverd;
- de zogenoemde Bedrijvenbalie een belangrijke rol vervult in de
serviceverlening naar individuele ondernemers en dat de Bedrijvenbalie
past in de gemeentelijke filosofie van de één-loket-functie;
- dat de Bedrijvenbalie in het stadhuis op dit ogenblik niet op een ideale
plek is gehuisvest;
- dit punt regelmatig naar voren is gebracht vanuit het bedrijfsleven en
de individuele ondernemers.
verzoekt het College:
- de mogelijkheden te onderzoeken, eventueel in samenwerking met de
Kamer van Koophandel, een vrije of vrijkomende ruimte op de begane
grond te bestemmen voor de Bedrijvenbalie;
- op dit punt ook in de relevante stadsdeelkantoren te voorzien in
adequate gemeentelijke dienstverlening”.
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In 2004 is deze motie nog niet uitgevoerd. In 2004 constateert D66 dat de gemeente
een BedrijvenBalie kent.98 De eerste gang die een startende ondernemer maakt is naar
de Kamer van Koophandel. Is het niet handig om in de toekomst een gecentraliseerde
balie bij de Kamer van Koophandel in te stellen, teneinde versnippering te
voorkomen?

Zodoende is in het gebouw van de Kamer van Koophandel alle

informatie te verkrijgen. De wethouder economie (VVD) zegt toe de suggestie om
een bureau in te schakelen ter harte te nemen. Het functioneren van de BedrijvenBalie
zou worden bezien. Als optie wordt voorgesteld om in het gebouw van de Kamer van
Koophandel een gemeentelijk loket te realiseren. De wethouder hoopt in dit kader
ook een motie van de PvdA over de positie van de BedrijvenBalie te kunnen afdoen.
Hij geeft aan dat veel vragen vanuit het bedrijfsleven nu al goed kunnen worden
beantwoord door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling op de stadsdeelkantoren van de
gemeente en het Gemeentelijk ContactCentrum. Op zich zouden er niet veel vragen
meer door de BedrijvenBalie beantwoord behoeven te worden, volgens de wethouder.
De noodzaak van de BedrijvenBalie blijft echter bestaan. In datzelfde jaar merkt het
CDA namelijk op dat de BedrijvenBalie op korte termijn als een loketgedachte
97
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Gemeente Den Haag/2001/RIS 089989, motie 2.4.
Gemeente Den Haag/2004/RIS 105423.
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gerealiseerd dient te worden.99 Op deze wijze kunnen ondernemers dan ook hun
vergunningen aanvragen en de voortgang van de afhandeling volgen. Het CDA vraagt
ook naar de stand van zaken en of de gemeente ook aangesloten is bij het landelijke
digitale bedrijvenloket van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst, dat is
geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken. In de beantwoording stelt de
wethouder economie dat nog bezien zal worden waar de Bedrijvenbalie precies wordt
gehuisvest. Er moet indringender tussen de Kamer van Koophandel en de
stadsdeelkantoren samengewerkt worden. Een ondernemer die een vergunning nodig
heeft, komt in eerste instantie vaak bij het stadsdeelkantoor. Voorkomen moet worden
dat men van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Deze discussies geven aan dat de gemeenteraad grote waarde hecht aan een
toegankelijke voorziening voor (startende) ondernemers, echter de uitvoering

is

vertraagd. Door deze aanhoudende discussie in de raad wordt gekozen voor een
andere aanpak van de BedrijvenBalie. Daarbij is ook sprake van het aanbrengen van
andere prioriteiten in de diensten die door de Kamer van Koophandel en StaBij
worden aangeboden. In de Startersnota van 2006 stelt de gemeente Den Haag dat
startende ondernemers behoefte hebben aan duidelijkheid. Die duidelijkheid staat
onder druk vanwege de vele loketten die nog steeds bestaan. Het organiseren van één
loket waar starters in principe alle relevante informatie kunnen krijgen, wordt in deze
evaluatie nu nog nadrukkelijker onderstreept dan bij de start van StaBij. Deze rol is
vanaf 2005 volledig verschoven van de BedrijvenBalie naar de Kamer van
Koophandel. De BedrijvenBalie functioneert geïsoleerd van de andere instellingen en
is niet toegankelijk. Voorlichting en voor een deel begeleiding van starters behoren
volgens de gemeente Den Haag bij de Kamer van Koophandel te liggen, omdat zij een
wettelijke taak, de middelen en de expertise hebben om dit uit te voeren. Door deze
wijziging in de eerstelijnsdienstverlening zijn de Kamer van Koophandel, gemeente
en Belastingdienst onder één dak gehuisvest. Ook het MKB-steunpunt, dat door
StaBij is opgericht, is door de Kamer van Koophandel overgenomen en bij dit loket
ondergebracht. De dienstverlening vanuit dit loket richt zich op voorlichting en advies
aan (startende) ondernemers, bijhouden van het Handelsregister en doorverwijzing
naar gespecialiseerde instellingen. Het beheer van dit steunpunt en de aansturing van
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de medewerkers is vanaf dat moment de verantwoordelijkheid van de Kamer van
Koophandel.100

Starter(s)fonds en Garantiefonds

Een veel voorkomend knelpunt voor startende ondernemers is het gebrek aan
financiën. Zij beschikken vaak niet over voldoende eigen vermogen en banken stellen
zich regelmatig terughoudend op bij kredietverlening aan starters. Een belangrijke
reden is dat startende ondernemers vaak onvoldoende zekerheden kunnen bieden
waardoor een commerciële bank te veel risico loopt. Banken zijn ook niet direct
enthousiast over het verlenen van kleine kredieten omdat de handelingskosten in
verhouding tot het gevraagde krediet voor deze banken erg hoog zijn (Gemeente Den
Haag 2006). De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) speelt bij de extra
financieringsmogelijkheden

voor

starters

een

belangrijke

rol.

Om

de

financieringsmogelijkheden voor starters te vergroten is het Garantiefonds voor
startende ondernemers opgezet. Het Garantiefonds is er voor ondernemers met een
rendabel plan, die geen of onvoldoende middelen als onderpand hebben voor een
“normaal” krediet.

Bij de bespreking van de resultaten van het Garantiefonds komt de gemeenteraad tot
de conclusie dat op grond van de ervaringen met het Garantiefonds en de
samenwerking tussen de Stichting StaBij en de GKB gesteld kan worden dat het
experiment is geslaagd. De gemeenteraad stelt voor om voor de tweede keer een
bedrag van rond de 115.000 Euro beschikbaar te stellen aan de GKB, zodat deze bank
voor rond de 285.000 Euro aanvullende ruimte krijgt om gegarandeerde kredieten te
verstrekken aan startende ondernemers. Vergroting van het fonds is nodig omdat het
is uitgeput en er worden nieuwe kredietverzoeken verwacht. Het bestaande beleid
moet worden voortgezet, met dien verstande dat industriële starters de eerste, maar
niet exclusieve doelgroep blijven vormen, aldus de gemeenteraad.

In het raadsvoorstel Startersfonds Den Haag Centrum Zuid ( Den Haag 1999a) geeft
de Haagse gemeenteraad (eind 2003) aan dat het Garantiefonds voorziet in een

100

Gemeente Den Haag/2005/RIS 127033.

69

behoefte en dat er een gemeentelijke taak ligt op het terrein van het verlenen van
financiering aan startende ondernemers.101 Dit is de reden om een nieuw initiatief te
starten in de vorm van de oprichting van een nieuw Startersfonds om de succesvolle
ervaringen van het Garantiefonds voort te zetten en uit te bouwen. Dit fonds is in
2002 uitgeput geraakt omdat ondernemers failliet zijn gegaan, er doorlopende
kredieten met een langjarige looptijd zijn verstrekt en omdat het geld dat is
terugbetaald aan de Gemeentelijke Krediet Bank is teruggevloeid naar de algemene
middelen en niet naar het Garantiefonds. Het Startersfonds is in eerste instantie
beperkt tot Den Haag Centrum Zuid, om de bedrijvigheid in dit achterstandsgebied te
bevorderen. De beperking om het Starterfonds alleen voor dit gebied te reserveren is
uiteindelijk losgelaten.102 Dit fonds is een hulpmiddel om ondernemers in contact te
brengen met de vele mogelijkheden van reguliere externe financiering. Het heeft
daarmee een vangnetfunctie voor startende en kleinschalige ondernemingen die op
zoek zijn naar risicodragend kapitaal en daarbij meer zekerheden nodig hebben. Het
maximum bedrag aan financiering dat verstrekt kan worden, bedraagt per ondernemer
€ 100.000 in een periode van drie jaar. Starters die een bijdrage uit het Startersfonds
krijgen, zijn verplicht gesteld om deel te nemen aan het begeleidingstraject van de
Kamer van Koophandel, StaBij of een andere commerciële organisatie. De Rabobank
Den Haag neemt ook deel aan het Startersfonds. Voordat de Rabobank hieraan
deelnam, signaleerden zij onvoldoende in contact te komen met een groot gedeelte
van de startersmarkt en wees dan met name op de

allochtone starters. Met de

deelname aan het Startersfonds erkent de Rabobank het belang van startend
immigrantenondernemerschap. Door deel te nemen aan het Startersfonds is een
mogelijkheid ontstaan om ook buiten het Doelstelling-2 gebied (Den Haag Centrum
Zuid) te werken. Dit fonds omvat twee miljoen Euro, gelijk verdeeld over de
Gemeente en de Rabobank. Er is in deze aanpak een koppeling gemaakt met het Bbz
en de kredieten van de Rabobank. Het Bbz richt zich op startende ondernemers in de
bijstand en andere sociale uitkeringen en kent een Commissie Zelfstandigen die
aanvragen voor een bijdrage uit het Starterfonds beoordeelt. Op deze wijze is het
mogelijk geworden om een kredietaanvrager naar het juiste fonds te verwijzen.103
101

Gemeente Den Haag/2003/RIS 110304.
De CDA woordvoerder: “De CDA-fractie heeft erg ingezet op het Garantiefonds. Het CDA is blij dat de wethouder zo
creatief is geweest om het Garantiefonds nu ook voor starters in heel Den Haag in te zetten en niet alleen voor Doelstelling-2
gebieden” (Den Haag/2005/RIS 126920).
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Den Haag/2003, rv 232; Gemeente Den Haag/2003/RIS 109312. Tot en met maart 2007 zijn uit het Garantiefonds zes
kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van € 200.000. Het gaat om een restaurant (twee leningen), een café/restaurant, een
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De betekenis van een Startersfonds voor allochtonen komt in 2003 in de
raadscommissie aan de orde.104 Bij de bespreking stelt de woordvoerder van de VVD
dat het Startersfonds een vangnetfunctie heeft en dat door financiering via dit fonds
ondernemers gemakkelijker ook andere financiële bronnen kunnen aanboren. Er
zullen goede samenwerkingsafspraken met andere financiële organisaties in de stad
gemaakt moeten worden, zoals de organisatie Mama Cash, die zich richt op het
ondernemerschap van vrouwen. Ook wordt aandacht gevraagd voor jongeren en
allochtonen. De wethouder economie (VVD) memoreert dat het Garantiefonds een
succesvol instrument is. Het gaat nu om de opvolger van dat fonds. Een belangrijk
leerpunt van de evaluatie van het vorige garantiefonds is, dat er sprake moet zijn van
een revolving fund. Dit houdt in dat opbrengsten, inclusief terugbetalingen, naar het
fonds gaan en dat daarmee andere starters geholpen kunnen worden. Na een lange
periode zullen alle gelden zijn belegd in starters. Ondernemers moeten gelden
afdragen uit winst, dividend en deelnemingen, zodat opnieuw kapitaal ontstaat,
waarmee de volgende starters bediend kunnen worden. Indien mogelijk dient de
ondernemer het gehele, geleende bedrag terug te betalen. De wethouder heeft
aangegeven dat het instellen van een Startersfonds door de gemeente voor banken het
laatste zetje kan betekenen om zich ook bezig te houden met de (semi-) commerciële
financiering.

Tot en met januari 2008 is € 476.500 aan kredieten verstrekt door het
Garantiefonds.105 Van alle personen die door begeleiding van StaBij een bedrijf zijn
gestart, heeft tweederde (65 procent) financiële ondersteuning uit het Bbz (46 procent)
of het Garantiefonds (19 procent) gekregen. In totaal zijn aan dertig (door)startende
ondernemers middelen uit het Garantiefonds verstrekt. Daarvan is 60 procent
autochtoon. Met het Garantiefonds is het probleem van de financiering van startende
immigrantenondernemers dus niet opgelost. Allochtonen hebben veel vaker geld uit
eigen vermogen of van familie- en vrienden gebruikt om een bedrijf te starten.106 In

Chinees hotel, een garagebedrijf en een schoenenwinkel. Oorspronkelijk is een bedrag van € 1.700.000 beschikbaar gesteld voor
het verlenen van kredieten. Het aantal aanvragen blijft achter bij de verwachtingen. Omdat de gelden in het fonds voor het einde
van 2008 minimaal één keer moeten zijn uitgegeven, besluit de gemeente Den Haag om het budget van dit fonds te halveren
(Den Haag 2007a).
104
Gemeente Den Haag/2003/RIS 110304.
105
Gemeente Den Haag/DSO/2007.3939.
106
Onderzoek bij Stabij 1997-2003. Aangezien in het totale instroombestand de variabele bestaansmiddelen niet compleet is
vastgelegd, is een vergelijking met de totale instroom niet mogelijk.
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totaal zijn 72 positieve uitstromers vanuit het Bbz ondersteund. Daarvan is 68 procent
autochtoon.

3.4.

De werkwijze en resultaten van StaBij

De dienstverlening van StaBij omvat de volgende drie fasen: intake en oriëntatie op
het ondernemerschap, voorbereiding op de start en begeleiding na de start. Iedere fase
wordt afgesloten met een advies aan de uitvoerende gemeentelijke instelling. Bij
geschiktheid voor het zelfstandig ondernemerschap volgt eerst een schriftelijke
toestemming van een werk-trajectbemiddelingsafdeling van de gemeente voordat de
persoon kan starten. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt binnen twee
weken na indiening ingestemd met de plannen. Na iedere fase volgt een
terugkoppeling aan de opdrachtverlener. In de intake- en voorbereidingsfase komen
de volgende aspecten aan de orde: inventariseren van de wensen en mogelijkheden
van de kandidaat-starter, in kaart brengen van het arbeidsverleden, het verrichten van
een sterkte-/zwakte-analyse, bepalen van het denk- en werkniveau en de persoonlijke
capaciteiten, toetsen van de persoonskenmerken en in kaart brengen van de
loopbaandrijfveren en loopbaanwensen. In de voorbereiding op het ondernemerschap
wordt gekeken naar motivatie, vakbekwaamheid, ervaring en inzicht in de markt,
houdingsaspecten, het tonen van initiatief en creativiteit en het nemen van
verantwoordelijkheid en (verantwoorde) risico’s. StaBij ondersteunt de starter in een
intensief traject en biedt nazorg gedurende een jaar nadat het bedrijf is gestart. In deze
fase ligt de nadruk op de administratie van de bedrijfsvoering en fiscale
verantwoording.

De status van de ingestroomde (aspirant)ondernemers

De gemeente Den Haag heeft StaBij de opdracht gegeven om jaarlijks circa zestig
aspirant ondernemers te begeleiden.107 In de periode 1997-2003 hebben 2.118
(potentiële) ondernemers zich bij StaBij gemeld. Dit is gemiddeld driehonderdvijftig
per jaar. Deze (potentiële) ondernemers hebben een verschillende status:
1.
107

zij kunnen nog volop in de voorbereidingsfase zijn (de pre-starter);

Vanaf 2003 is DSZW verplicht dit traject aan te besteden. Vanaf 2003 heeft Stabij geen samenwerkingsrelatie meer met
DSZW omdat de tender is gewonnen door het bedrijf J&C.

72

2.

helemaal “start-klaar” zijn voor de onderneming en in staat zijn een
ondernemersplan te schrijven (de starter);

3.

vanuit een bestaande onderneming verder willen gaan of belangstelling
hebben voor een bedrijfsovername of uitbreiding (doorstarter);

4.

het bedrijf willen beëindigen (stopper).

In het totale instroombestand van StaBij is 62 procent een pre-starter, 25 procent een
starter en 13 procent een doorstarter. In deze verdeling is nauwelijks verschil tussen
allochtonen en autochtonen. StaBij heeft vooral starters aangetrokken die het
ondernemersvak nog moeten leren.

Tabel 3.1:

Aanmeldingen bij StaBij naar status: 1997-2003

Aantal

Percentage

Valide percentage

Doorstarter

257

12,1

12,6

Pre-starter

1261

59,5

62,0

Starter

506

24,0

25,0

Stopper

9

0,4

0,4

2033

96,0

100,0

Missing

85

4,0

Totaal (N=)

2118

100,00

Van alle potentiële ondernemers (N=2.118) zijn 329 positief uitgestroomd, waarvan
315 als ondernemer en 14 als werknemer. Uit nadere analyse blijkt dat van de
positieve uitstromers 69 procent (n=315) een pre-starter of starter is en 27 procent een
doorstarter.108 Van alle starters is 40 procent allochtoon. Onder de doorstarters is dat
55 procent.

De persoonlijke kenmerken van de in- en uitstromers

Vrouwelijke ondernemers
In de periode 1997 tot 2003 hebben steeds meer vrouwen zich bij Stabij aangemeld
voor een begeleidingstraject. In 1997 is hun aandeel 20 procent en in 2001, 28
108

Vier procent heeft als achtergrond een baan. Bedrijfsovernames komen onder de positieve uitstromers niet voor.
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procent. Van alle potentiële ondernemers die zich bij Stabij aanmelden, is 73 procent
van het mannelijk en 27 procent van het vrouwelijk geslacht. Onder autochtonen is
dat 30 procent en onder allochtonen 25 procent. Wordt gekeken naar de positieve
uitstromers naar het ondernemerschap, dan is de verhouding mannelijke en
vrouwelijke starters 78-22 procent (n=315). Binnen de groep autochtone positieve
uitstromers is 26 procent een vrouw en bij allochtonen 22 procent. In de periode
1997-2003 stromen 70 vrouwen positief uit. Deze cijfers maken duidelijk dat het doel
om de achterstand van vrouwelijke ondernemers op mannelijke ondernemers in te
lopen niet is gehaald.

Gezien het lage ambitieniveau van circa zestig positieve

uitstromers voor alle doelgroepen per jaar, is dit ook niet te verwachten. De winst
moet gezocht worden in de kwaliteit van deze ondernemingen.

De etnische achtergrond
In het totale instroombestand is de verdeling 49 procent autochtoon en 51 procent
allochtoon. Een analyse naar de verschillende etniciteiten laat zien dat Surinaamse en
Turkse Hagenaars het meest zijn ingestroomd in het begeleidingstraject, 17 procent
respectievelijk 11 procent. Bij de Marokkaanse Hagenaars is dat 5 procent.

De belangstelling voor de branches

De belangstelling van personen voor de branches waarin zij een bedrijf willen starten,
laat in de periode 1997-2003 een aantal veranderingen zien (tabel 3.2). Opvallend is
de toename van de belangstelling in 2000 en 2001 voor de zakelijke dienstverlening.
In 2002 is weer sprake van een dip, maar deze sector blijft de meeste belangstelling
genieten. De belangstelling voor de detailhandel stijgt in 2002 sterk. De belangstelling
voor industrie en ambacht neemt van vier procent in 1997 toe tot veertien procent in
2002. De groothandel zakt in 2002 met twee procent weg tot een zeer gering
percentage, tegen dertien procent in 1997.
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Tabel 3.2:

De belangstelling van starters voor specifieke branches in
procenten: 1997-2003109

2002

2001

2000

1999

1998

1997

50

36

62

60

47

47

46

Horeca

17

15

20

13

19

16

17

Detailhandel

15

26

7

12

16

15

19

Industrie en

8

14

5

7

9

9

4

4

7

4

5

5

3

1

(Groot)handel

6

2

2

3

4

10

13

(N=2.118)

100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Branche

Gemiddelde
1997-2003

Zakelijke
dienstverlening

ambacht
Vervoer en
Communicatie

Positieve uitstromers: een overall beeld110

In figuur 3.1 zijn de percentages opgenomen van het aantal positieve uitstromers.

Figuur 3.1:

Positieve uitstromers naar etniciteit in procenten: 1997-2003

109

Bron: Jaarverslagen Stabij 1997-2003 en analysebestand StaBij 1997-2003.
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar positieve en negatieve uitstromers. Een positieve uitstromer is iemand die
door begeleiding van StaBij een baan heeft gevonden of een bedrijf is gestart. Een negatieve uitstromer is iemand die de
begeleiding niet heeft afgerond.
110
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Figuur 3.1 laat zien dat 45 procent van de positieve uitstromers allochtoon

is

(n=315). De gemiddelde instroom is 51 procent. Onder de positief uitgestroomde
allochtonen zijn Surinaamse en Turkse Hagenaars het meest vertegenwoordigd. Het
percentage ligt echter iets onder de verdeling in het totale instroombestand, namelijk
Surinamers 17 procent en Turken afgerond 11 procent. Gezien de kleine verschillen
kan niet gesproken worden van een selectieve, positieve uitstroom van bepaalde
etnische groepen.

Uitstroom uit de uitkering

Uit de analyse van alle instromers 1997-2003 blijkt dat 26 procent (n=487) een
bijstandsachtergrond heeft. Binnen de groep allochtonen stroomt 25 procent in vanuit
de bijstand. Onder autochtonen is dat percentage 28 procent. Nadere analyse wijst uit
dat circa 3 procent een andere uitkering heeft dan Abw.111 Van de autochtone
uitstromers heeft 40 procent een bijstandsachtergrond. Bij de allochtone uitstromers is
dat 31 procent. Dat betekent dat autochtonen met een bijstandsachtergrond relatief
vaker een bedrijf starten. In de periode 1997-2003 starten 38 allochtonen met een
bijstandsuitkering een bedrijf en 21 allochtonen vanuit een WAO- of WW-uitkering.
Het aantal startende ondernemers onder allochtonen met een uitkeringsachtergrond
bedraagt gemiddeld per jaar derhalve iets minder dan tien. De gemeente Den Haag
formuleert

vooraf

geen

kwantitatief

doel

over

het

aantal

te

immigrantenbedrijven, hoewel dat een van de doelstellingen van het beleid is.

Uitstroom naar branches

In tabel 3.3 is de uitstroom naar branches vermeld.

111

76

N=2.118, waarvan valide aantal cases 1.863. Missings 255.

starten

Tabel 3.3:

Positieve uitstromers naar etniciteit en branche: 1997-2003

Branche

Etniciteit

Totaal

Autochtoon Kolom

Allochtoon Kolom

percentage

Alle positieve Kolom

percentage uitstromers

percentage

Horeca

14

8,1

33

24,1

47

15,2

Groothandel

3

1,7

11

8,0

14

4,5

Zakelijke

58

33,7

29

21,2

87

28,2

Ambachten

64

37,3

29

21,2

93

30,2

Detailhandel

17

9,9

27

19,7

44

14,2

Industrie

1

0,6

0

0

1

0,3

Overig

15

8,7

8

5,8

23

7,4

Totaal (n=309)

172

100%

137

100%

309

100%

dienstverlening

Missing (n=6)

Tabel 3.3 laat zien dat in de sectoren ambachten (30 procent) en zakelijke
dienstverlening (28 procent) verreweg de meeste bedrijven starten. De detailhandel en
horeca zijn in mindere mate de branches waarin de bedrijven worden gevestigd.
Autochtonen starten vaker in ambachtelijke beroepen en de zakelijke dienstverlening,
hoewel deze sectoren ook onder allochtonen in trek zijn. Onder allochtonen zijn de
horeca en detailhandel belangrijke sectoren. Autochtonen zijn in deze sectoren
ondervertegenwoordigd.

Levensduur van de onder begeleiding van StaBij gestarte bedrijven

De levensduur van de gestarte bedrijven is een belangrijke graadmeter voor het effect
van het beleid. In dit onderzoek is de doorlooptijd van 282 ondernemers die positief
zijn uitgestroomd onderzocht, om vast te stellen of de begeleiding en coaching een
positieve invloed hebben op de levensduur van het gestarte bedrijf.112 Dit onderzoek
toont aan dat gemiddeld circa 6 procent in het eerste jaar is uitgevallen. Onder
immigrantenondernemers is dat percentage 6 procent, onder autochtone ondernemers

112

Van de overige ondernemers (n=33) zijn deze gegevens niet geregistreerd.
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5 procent.113 In vergelijking met landelijke cijfers is dat een gunstige ontwikkeling.
Landelijk valt namelijk in het eerste levensjaar onder alle startende ondernemers 14
procent uit en onder allochtone starters 23 procent (Van den Tillaart 2001). Onder de
vrouwelijke positieve uitstromers (n=70) is het uitvalpercentage in het eerste jaar met
8,6 procent relatief hoog. Onder de mannen (n=215) is dat percentage 4,7 procent.
Vrouwelijke starters hebben dus bijna een dubbele kans op uitval in het eerste jaar.
Dat neemt overigens niet weg dat de uitval in het eerste jaar onder vrouwen lager is
dan het landelijk gemiddelde onder alle startende ondernemers.114

Wordt gekeken naar de levensduur van de onderneming over een periode van 5 jaar,
dan blijkt dat van de gestarte ondernemingen in 1997, in 2003 rond de 80 procent nog
steeds actief is. Van de in 1998 gestarte bedrijven, is in 2003 driekwart nog steeds in
bedrijf. Van de autochtone ondernemers is circa 71 procent nog steeds in bedrijf en
van de allochtonen 73 procent.

115

Van de bedrijven die door vrouwen zijn gestart

(n=67), is 73 procent na 5 jaar nog steeds actief. Onder de mannelijke starters (n=218)
is dat 71 procent. Dit zijn positieve resultaten omdat uit onderzoek van het EIM
(2004a) blijkt dat na gemiddeld 5,5 jaar 49 procent van de bedrijven nog actief is.
Onder autochtonen, niet-westerse- en westerse allochtonen is dat respectievelijk 51,
29 en 39 procent. Uit dit onderzoek blijkt dat van de personen die vanuit de bijstand
een bedrijf starten, 77 procent na 5 jaar nog steeds actief is. Bij personen met een
overige uitkering is dat percentage 75 procent.116

De ondernemers in achterstandsgebieden

Het programma Economisch Stimuleringsgebied (ESG) geeft extra aandacht aan het
ondernemerschap in achterstandsgebieden. Het ESG bestaat uit de wijken: Groente-en
113
Voor de oprichting van StaBij kende Den Haag geen projecten met een dergelijke intensieve startersbegeleiding, zodat dit
resultaat niet vergeleken kan worden.
114
Dit resultaat is ook gunstig in vergelijking met andere lokale initiatieven. In een onderzoek van de gemeente Nijmegen naar
startende ondernemers in Arnhem en Nijmegen, blijkt de uitval in het eerste jaar 17 procent te zijn. Financiering is de
voornaamste reden om te stoppen. Dit onder een doelgroep met een hoge opleiding: 70 procent had een opleiding op HBO-/WOniveau.
115
De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) stelt vast dat ongeveer 70 procent van de starters uit een uitkering na 3 jaar nog actief is
(IWI 2006b). Rusinovic (2006:164) stelt vast dat van de eerste generatie immigrantenondernemers na 5 jaar nog 50 procent in
bedrijf is. Onder de tweede generatie is dat 80 procent.
116
Analyse wijst uit dat onder laagopgeleiden en personen met een middelbare opleiding circa 65 respectievelijk 67 procent nog
in bedrijf is. Onder HBO-ers en universitair geschoolden is dat rond de 70 respectievelijk 85 procent. Hieruit blijkt dat een
hogere opleiding een positieve invloed heeft op het startend ondernemerschap. Tussen autochtonen en allochtonen zijn echter
verschillen zichtbaar. Van de autochtonen met een HBO of Universitaire opleiding (n=44) is een kleine 65 procent nog steeds in
bedrijf. Onder dezelfde categorie bij allochtonen (n=25) is dat percentage hoger (76 procent). In de groep middelbaar
geschoolden zijn de percentages ondernemers die in bedrijf zijn naar etniciteit als volgt. Bij autochtonen 61 procent (n=67) en bij
allochtonen 65 procent (n=72).
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Fruitmarkt, Stationsbuurt, Schildersbuurt, Laakhavengebied en Transvaal. Uit het
totale instroombestand blijkt dat 16 procent van de instromers uit het ESG gebied
afkomstig is. In totaal is 30 procent van alle positieve uitstromers afkomstig uit het
ESG. Dat betekent dat het Stabij lukt een extra impuls te geven aan personen uit
achterstandsgebieden om een bedrijf te starten. Wordt gekeken naar het aantal
positieve uitstromers in het ESG en de etnische achtergrond, dan blijkt het volgende.
Van de allochtone instromers (82 procent, n=293) uit dit gebied, start 21 procent een
bedrijf. Bij de autochtonen stroomt 18 procent uit dit gebied in, waarvan 42 procent
een bedrijf start. Er vindt dus een scherpe selectie onder de allochtone instromers
plaats.117

In de volgende paragraaf beschrijf ik de resultaten van het startersbeleid vanuit het
perspectief van eerste-orde vertogen van lokale politici.

3.5.

De resultaten en politieke beleidsdiscoursen

De resultaten van het startersbeleid en de prestaties van StaBij zijn in de
gemeenteraad en raadscommissies veelvuldig aan de orde gesteld.118 In 2000 is StaBij
drie jaar belast met de uitvoering van het startersbeleid en is een tussenevaluatie
opgemaakt. De PvdA woordvoerder constateert dat het startersbeleid een succes is
geworden. De fractie is tevreden over de wijze waarop het startersbeleid volgens de
evaluatie gestalte heeft gekregen. Als punt van zorg wordt gewezen op de
vervolgfase. Bedrijven die een goede start maken in een “beschutte” omgeving,
krijgen vervolgens in de doorstartfase te maken met te hoge huren in de
nieuwbouwpanden. Dit werkt belemmerend op de doorstroom en kan leiden tot
vertrek naar elders, naar gemeenten met lagere huren. Dit zou nadelig zijn voor de
Haagse economie en voor het succes van het Haagse startersbeleid. Immers deze
bedrijven hebben zich met Haagse middelen en faciliteiten kunnen voorbereiden op
zelfstandigheid en zouden dan vertrekken, juist op het moment dat zij hun positie in
de Haagse economie kunnen gaan innemen en het economische draagvlak versterken.
De PvdA vraagt na te gaan welke maatregelen hier tegen mogelijk zijn. De
woordvoerder informeert ook naar de stand van zaken met betrekking tot de
117

Informatie Stabij.
In 2000 (Gemeente Den Haag/RIS 073250), in 2003 (Gemeente Den Haag/RIS 105423), in 2004 (Den Haag 2004), in 2005
(Den Haag/DSO/2005.1218, Gemeente Den Haag/RIS 127033) en in 2006 (Den Haag 2006).

118

79

wetgeving op het gebied van de zogenaamde “kansenzones”.119 Geconstateerd wordt
dat Den Haag in vergelijking met andere steden het startersbeleid, ondanks de
succesvolle start, laat op gang is gekomen. Ook wordt aangegeven dat veel URBANsubsidie schijnt te blijven liggen in Brussel (de Europese Unie), in het bijzonder voor
specifieke doelgroepen, zoals vrouwen, jongeren en allochtonen.120 Aan de wethouder
wordt gevraagd of met name ten aanzien van de laatste categorie serieus bezien kan
worden of en in hoeverre daarvan nog gebruik kan worden gemaakt.

In dezelfde vergadering vervolgt de Politieke Partij Scheveningen (PPS) met de
volgende eerste-orde redeneringen. Volgens de PPS geven de stukken een helder
beeld van de stand van zaken met betrekking tot het Haagse startersbeleid en ook van
de rol van de Stichting StaBij daarin. Duidelijk wordt hoe moeilijk het is om
beginnende ondernemers op weg te helpen en niet alleen te laten starten maar ook
follow-up en continuïteitsbegeleiding te geven. De wijze waarop dit gebeurt wil de
woordvoerder nog verder uitgewerkt en toegelicht zien. De vraag moet worden
beantwoord wat met niet geslaagde of afgehaakte starters of kandidaten gebeurt.
Deze vraag is gesteld vanwege de effecten voor de werkgelegenheid. De PPS merkt
op dat de evaluatie van het startersbeleid de gemeenteraad in essentie voor de keuze
stelt om de activiteiten van StaBij te beëindigen of te continueren.

De woordvoerder adviseert tot het laatste, ook voor wat betreft de financiële
steunverlening aan StaBij. De opmerking van de PvdA met betrekking tot het actief
acquireren van Brusselse subsidies wordt ook ondersteund. Aangegeven wordt dat de
stukken uitwijzen dat circa tien procent van degenen die zich bij StaBij heeft
aangemeld, daadwerkelijk een bedrijf is gestart.121 Geconstateerd wordt dat de
zogenaamde positieve ontmoediging niet wordt uitgesloten. Het is goed dat
kandidaten van tevoren gewezen worden op het feit dat het ondernemerschap geen
sinecure is en niet voor iedereen geschikt. Bij twijfel kunnen zij dan nog terug.

In het politieke debat tijdens deze bespreking zijn ook kritische kanttekeningen
geplaatst bij de tussentijdse presentatie van de onderzoeksresultaten. D66 heeft de
119

De “Kansenzones” zijn bedoeld als een experiment. In achterstandswijken moet met een extra intensieve aanpak de
bedrijvigheid gestimuleerd worden. Dat kan bijvoorbeeld met gunstige huurprijzen voor bedrijfspanden en met subsidies.
120
URBAN is een subsidie vanuit de EU voor achterstandswijken. Dit is de voorloper van de Doelstelling-2 subsidie.
121
Dit percentage wijkt af van het onderzoek in 2003 (Santokhi 2003b). Van de 2.118 aanvragers in de periode 1997-2003 zijn
315 een bedrijf gestart. Dat is 15 procent.
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indruk dat de presentatie wordt toegeschreven naar een doel, namelijk
subsidieverhoging aan Stichting StaBij. De presentatie van de resultaten door StaBij is
positief in vergelijking met het raadsvoorstel en het onderzoek. D66 constateert in
vergelijking met andere grote steden dat het aantal starters in Den Haag relatief laag
is, net boven het landelijk gemiddelde, maar onder de vier grote steden op de laatste
plaats staat. Veel starters zijn actief in de sector landbouw (agrarische loonbedrijven).
De vraag wordt opgeworpen of de gemeente met deze eenzijdigheid blij moet zijn.
Bekend is namelijk dat bij loonbedrijven nogal wat kaf onder het koren zit. D66 geeft
aan dat er nog heel wat moet verbeteren aan de startersmarkt in Den Haag. De hoop
wordt uitgesproken dat StaBij daarbij kan helpen.

De Haagse Stadspartij (HSP) geeft aan dat na een late start het beleid nu goed op de
rails is gezet en vruchten begint af te werpen. De HSP stemt in met continuering van
StaBij evenals de overige punten van het voorstel. Aangegeven wordt dat StaBij
duidelijk capaciteit tekort komt en moet kunnen groeien. Er is erg veel vraag naar de
begeleiding die deze organisatie kan bieden aan mensen die een bedrijf willen starten.
De woordvoerder van de HSP plaatst bij de continuering echter een aantal
kanttekeningen. Ten eerste moet de werkwijze van StaBij laagdrempeliger in die zin
dat men de stap naar het ondernemerschap wat gemakkelijker zou moeten maken en
kandidaten minder snel ontmoedigen. Nu is het zo dat slechts tien procent van
degenen die zich aanmeldt daadwerkelijk een bedrijf start. De overigen gaan richting
een betaalde baan of weer terug naar de uitkering of zien anderszins af van het
ondernemerschap. StaBij stelt als eis een ondernemersplan, maar de vraag is of dat in
alle gevallen werkelijk noodzakelijk is. Uit eigen begeleidingservaring geeft de
woordvoerder voorbeelden van bedrijven die zonder een ondernemersplan zijn
begonnen en thans nog steeds bestaan en floreren.

In 2003 is StaBij weer onderwerp van een uitvoerige politieke bespreking. In dat jaar
wordt duidelijk dat de gemeente Den Haag StaBij niet langer de opdracht gunt om het
vastgestelde beleid uit te voeren. De oorzaak ligt voor een deel in de problematische
samenwerking tussen ambtenaren van de gemeente Den Haag en StaBij. De VVD
merkt op dat StaBij haar bestaansrecht meer dan heeft bewezen. GroenLinks geeft aan
de toeleiding van starters niet zomaar op de vrije markt te gooien, omdat StaBij
bestaansrecht heeft. StaBij richt zich op die groepen, die de hulp het hardst nodig
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hebben. De vraag wordt gesteld waarom de Sociale Dienst niet meer automatisch de
toeleiding aan StaBij zou moeten gunnen. Ook wordt ervoor gepleit om een
onderzoek te doen naar mensen die een uitkering krijgen en die proberen weer op de
markt te komen.

Over de prestaties van StaBij constateert D66 het volgende:

“Indien er anderhalf jaar na het startersdebat wordt gesproken over hoe
er verder gegaan moet worden met het startersbeleid, is er sprake van het
ultieme laissez-faire-model. Voor wat betreft het startersbeleid mag er
een tandje hoger worden gegaan. Het is belangrijk dat StaBij blijft
bestaan. Uit de voorliggende stukken blijkt, dat ongeveer zestig procent
van de kandidaat-starters van StaBij bestaat uit starters vanuit een
uitkeringspositie (zie raadsbesluit 111, jaar 2000). Dit raadslid wil
weten:

“Hoe de verhoudingen zijn, zeker omdat in de andere grote

steden er sprake is van andere percentages. Wat is het slagingspercentage
van startende ondernemers in Den Haag na gemiddeld vijf jaar? Is het
slagingspercentage in alle sectoren hetzelfde of is er sprake van
uitschieters? Kan daarin gestuurd worden en kan daaraan wat worden
gedaan door voorlichting?” De wethouder (VVD) geeft aan “Dat StaBij
122

goed heeft gefunctioneerd en dat het bij een ieder bekend is”.

In 2005 komt er een uitgebreide gemeentelijke evaluatie van het startersbeleid en
tevens wordt een doorkijk tot het jaar 2009 gegeven.123 Deze evaluatie toont aan dat
intensieve begeleiding door StaBij heel belangrijk is om de overlevingskans van
starters te vergroten. De belangrijkste conclusie is dat StaBij met het aantal van 329
positieve uitstromers (jaarlijkse uitstroom van circa zestig) in de periode 1997-2003
de gestelde doelen heeft gehaald en dat 73 procent van de starters na 5 jaar nog in
bedrijf is. Dit is een uitzonderlijk hoog percentage.124 StaBij heeft de minder kansrijke
aanvragers positief ontmoedigd, waarmee maatschappelijke en persoonlijke ellende is
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Gemeente Den Haag/2002//RIS 105423.
Deze doorkijk tot 2009 is opgenomen in de nota Impuls Haagse Economie (Den Haag 2005c).
124
In de periode 2003 tot en met 2006 zijn 246 personen aangemeld door een externe startersbegeleidingsorganisatie voor het
zelfstandig ondernemerschap. Tot 2006 geldt een restrictief beleid ten aanzien van het traject zelfstandig ondernemerschap.
Beleidsuitgangspunt is dat werken in loondienst voorgaat op uitstroom via het zelfstandig ondernemerschap. Hierdoor worden
niet veel mensen doorgeleid naar dit traject. Vanaf 2006 wordt een hogere prioriteit gegeven aan het startend ondernemerschap
waarbij personen met een beter startersprofiel worden doorgeleid naar dit traject. Uit de statistieken van de periode 2003-2007
blijkt dat 40 procent afhaakt na de intake- en oriëntatiefase. Van 2003 tot en met 2005 hebben 86 personen een ondernemersplan
ingediend bij Bureau Zelfstandigen van Dienst SZW (Sociale Dienst) voor het verkrijgen van een starterskapitaal. Hiervan
hebben 61 klanten starterskapitaal gekregen en zijn gestart (Den Haag 2007a).
123
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voorkomen. Daar tegenover staat echter dat door dit beleid het niet is gelukt om meer
potenties tot succesvolle ondernemingen te brengen. In deze evaluatie worden de
prestaties van StaBij ook gerelativeerd. Gesteld wordt dat gezien het beperkte aantal
starters - gemiddeld zestig op een gemiddeld aantal van 1.700 - de effectiviteit van de
Stichting zowel in kwantitatief opzicht (4 procent van het totaal aantal starters) als
naar effectiviteit (ruim € 350.000 basissubsidie voor gemiddeld zestig starters per
jaar), beperkt is.125 De gemeente Den Haag zet het succes van StaBij af tegen de
jaarlijkse ontwikkeling van het startend ondernemerschap. Deze statistieken staan in
de volgende tabel.

Tabel 3.4:

Ontwikkeling van het startend ondernemerschap in
Den Haag: 1998-2006126

Jaar

Aantal startende ondernemers

1998

1.288

1999

1.592

2000

1.976

2001

1.992

2002

1.857

2003

1.675

2004

1.989

2005

2.647

2006

3.054

Totaal

18.070

Bij de conclusie van de gemeente Den Haag past de opmerking dat effectiviteit en
efficiency worden gemeten aan vooraf vastgestelde middelen en daaraan verbonden
prestaties. Een jaarlijkse toeleiding van circa zestig ondernemers naar de
ondernemersmarkt op de totale instroom wordt door de gemeente als een geringe
bijdrage aan het totale aantal starters gezien. Bedrijfsmatig gezien is de constatering
van de gemeente Den Haag juist, echter gegeven de opdracht - het voorop gestelde
125

Gemeente Den Haag/DSO/2005.1218; Gemeente Den Haag/2005/RIS 127033; Santokhi (2003b).
Bron: Gemeente Den Haag/DSO/2005.1218/; Gemeente Den Haag/2005/RIS 127033; Den Haag (2006); Den Haag.
DSO/2005.1218; Gemeente Den Haag/2005/RIS 127033; Kamer van Koophandel Startersprofiel 2003-2006. De schatting van
het aantal startende ondernemers in 2007 is rond de 4.100. De toename van het aantal startende ondernemers is veroorzaakt door
de aantrekkende economie, starters uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen, met name uit Polen) en de toename van
zelfstandigen zonder personeel. In 2006 hebben ruim 90.000 personen een bedrijf gestart, goed voor een groei van 12 procent ten
opzichte van 2005 (Kamer van Koophandel Startersprofiel 2006; Gemeente Den Haag/DSO/2007.3939).
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resultaat en daaraan gekoppelde middelen - is de prestatie van StaBij wel effectief te
noemen. In de bestuurlijke evaluatie van StaBij worden de resultaten gerelativeerd,
maar uit de notulen van de commissievergadering komt een positief beeld naar
voren.127 De woordvoerder van het CDA vindt het van belang dat de stichting StaBij
krediet krijgt voor wat zij in de stad voor elkaar heeft weten te krijgen. De
woordvoerder gaat akkoord met de structuur zoals die is voorgesteld, maar is van
mening dat de activiteiten die plaatsvinden op een goede manier voortgezet kunnen
worden. Het is van belang dat de kennis en kunde die bij StaBij aanwezig zijn voor de
stad behouden blijven. De PvdA woordvoerder zegt hierover dat in een eerdere
discussie de positie van StaBij een grote rol heeft gespeeld. Hij vindt het jammer dat
de Kamer van Koophandel niet alle functies naar zich toetrekt, want dan zou StaBij
een onderdeel van deze organisatie uit kunnen maken. Nu moet er gereorganiseerd
worden en komt StaBij in een nieuwe afgeroomde vorm terug. De woordvoerder doet
de suggestie om eens op een rijtje te zetten, desnoods een klein boekje te maken, van
wat de succesfactoren zijn. Dit kan gebaseerd worden op de successen die door StaBij
zijn geboekt, maar ook van andere organisaties.

De

bijdrage

van

startersbegeleiding

aan

de

ontwikkeling

van

het

(immigranten)ondernemerschap

De beschreven toename van het aantal startende ondernemers in Den Haag roept de
vraag op of deze ontwikkeling gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het
immigrantenondernemerschap, immers dit is een van de speerpunten van het
gemeentelijke beleid. In figuur 3.2 wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht.
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Gemeente Den Haag/2005/RIS 126920.

Immigrantenondernemers in Den Haag: 1989-2005128

Figuur 3.2.
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Bron: Van den Tillaart & Poutsma (1998:186) en KplusV (2005).

Figuur 3.2 laat in de periode 1989-1997 een lineaire groei zien in de ontwikkeling van
het ondernemerschap van allochtonen in Den Haag. Vanaf 1997 neemt de groei sterk
toe.

Als

de

tweede

generatie

wordt

meegeteld,

bedraagt

het

aantal

immigrantenondernemers in 2005 rond de acht duizend. Afgezet tegen het totale
aantal bedrijven wordt het midden- en kleinbedrijf (MKB) in 2005 voor 30 procent
uitgemaakt door immigrantenondernemers. De stad Den Haag telt in 2005 circa
27.000 ondernemers (Kamer van Koophandel 2005 en 2006). In de periode 20002005 groeit het aantal immigrantenondernemers met 56 procent. Deze ontwikkeling
toont aan dat het zelfstandig ondernemerschap een belangrijke bijdrage levert aan de
economische participatie van allochtonen in Den Haag. Deze toename is niet per se
het gevolg van het Bbz en de startersbegeleiding van werklozen. Daarvoor is de
jaarlijkse doelstelling van zestig begeleidingen vanuit de uitkering naar het
ondernemerschap te beperkt. Er zijn diverse andere factoren van invloed op het
niveau van het zelfstandig ondernemerschap.129 Zo blijkt uit de Enquête Doelstelling128
De cijfers over de jaren 1989-2000 zijn ontleend aan Van den Tillaart & Poutsma (1998). De gegevens over 2000 en 2005
zijn ontleend aan de Monitor ondernemerschap 2000 (Van den Tillaart 2001) en KplusV (2005). De tweede generatie is niet bij
deze statistieken betrokken, omdat deze variabele in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel niet voorkomt. Een
schatting (Van den Tillaart 2001; KplusV 2005:121) gaat uit van 15 procent in Den Haag.
129
Wennekers (2006:191) illustreert dit in zijn onderzoek naar het niveau van het ondernemerschap in verschillende landen als
volgt. Ten eerste leveren technologische, demografische, sociale, culturele en institutionele factoren een bijdrage bij de
verklaring van het niveau van het zelfstandig ondernemerschap. Ten tweede zijn er volgens Wennekers aanwijzingen dat zowel
“push” factoren, zoals onvrede en (dreigende) werkloosheid, als “pull” factoren, zoals het perspectief van meer autonomie en de
mogelijkheid om winst te maken, een rol kunnen spelen als prikkel tot de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. In veel
Europese landen wordt de werking van dergelijke prikkels verzwakt door de hoge “opportunity costs” (dit zijn de kosten die
anders voor het “opgeofferd” alternatief zouden zijn gemaakt) van ondernemerschap ten gevolge van bijvoorbeeld de veel betere
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2 dat 71 procent van de ondernemers voor de start van de onderneming inkomsten uit
een dienstbetrekking heeft.130 Uit het onderzoek van KplusV (2005:33) onder
immigrantenondernemers in heel Den Haag komt naar voren dat 62 procent een
bedrijf is gestart om onafhankelijk te zijn. Er zijn vooral positieve factoren die
(immigranten)ondernemers motiveren een bedrijf te starten. De grote meerderheid
kiest voor een second career als ondernemer waarbij verschillende “push- en
pullfactoren” een rol spelen.131 Het hoge uitkeringsniveau wordt nauwelijks als factor
genoemd bij de keuze een eigen bedrijf te starten. Dit wil overigens niet zeggen dat
het kunnen terugvallen op inkomensgarantie bij deze afweging geen rol speelt (EIM
2004a en 2004b; Ecorys 2006; IWI 2006a). Eigen baas willen zijn en de sociale
status als ondernemer bij bijvoorbeeld Turken, spelen bij deze keuze ook een rol.

Uit dit onderzoek blijkt dat de uitstroom van allochtonen uit de uitkering naar het
ondernemerschap beperkt is, terwijl het aandeel immigrantenondernemers in het totaal
aantal bedrijven lineair groeit. Immigrantenondernemers zijn onderdeel geworden van
een “structurele cultuuromslag” in het zelfstandig ondernemerschap (Wennekers
2006). Allochtonen hebben zichzelf een stevige positie op de ondernemersmarkt
verworven. Daar waar nodig heeft men ingespeeld op de kansen die het beleid biedt,
maar veelal is dit de verdienste van de immigrantenondernemers zelf.

3.6.

De

institutionele

participatie

en

netwerken

van

(immigranten)-

ondernemers

In verschillende onderzoeken en nota’s van het Rijk wordt aangegeven dat
allochtonen zich te weinig aansluiten bij autochtone ondernemersnetwerken (SER
1998; Van den Tillaart & Ruebsaet 1988; Van den Tillaart & Poutsma 1998; Van den
Tillaart 2001; EIM 2004a; Ministerie van Economische Zaken 2005). De in de vorige
sociale zekerheid en pensioenvoorziening bij een baan in loondienst en van de sterke ontslagbescherming. Ten derde wijst
Wennekers op de “structurele omslag” in de rol van het zelfstandig ondernemerschap in de moderne economie. Deze trendbreuk
blijkt het duidelijkst uit de opleving in de afgelopen decennia van het aantal zelfstandige ondernemers dan wel van het aantal
nieuwe bedrijfsoprichtingen in de meeste, zij het niet alle, hoogontwikkelde economieën. Technologische en economische trends
lijken de belangrijkste drijvende krachten achter deze omslag, terwijl vooral culturele en institutionele factoren bepalen in welke
mate een land daadwerkelijk gebruik maakt van de geboden kansen voor meer ondernemerschap” (Wennekers 2006:198).
130
Enquête Doelstelling-2 gebied (N=125).
131
Enquête Doelstelling-2 gebied (N=125). Volgens een onderzoek van EIM (2004a:35) geeft 40 procent van de mannelijke en
49 procent van de vrouwelijke ondernemers aan een bedrijf te zijn gestart om eigen baas te zijn; 16 procent mannelijke en 8
procent vrouwelijke starters wil met het ondernemerschap meer verdienen; 31 procent van de mannelijke starters en 21 procent
van de vrouwelijke starters vindt het ondernemerschap een uitdaging. De “omslag” die Wennekers (2006) beschrijft, lijkt
weerspiegeld in de motieven van ondernemers zoals gevonden in de Enquête Doelstelling-2 gebied, het onderzoek van EIM
(2004a) en de Enquête van KplusV (2005:33).
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paragrafen beschreven maatregelen hebben tot doel de kwaliteit van de
dienstverlening, de participatie aan institutionele netwerken en de levensduur van
bedrijven te bevorderen. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag verschillende
specifieke initiatieven genomen om immigrantenondernemers meer deel te laten
nemen aan netwerkbijeenkomsten. Naast de VBM Business Club zijn in
samenwerking

met

Stichting

Winkels

en

Bedrijven

verschillende

winkeliersverenigingen in het leven geroepen en winkelstraatmanagers ingezet om
expertise te ontwikkelen en te delen.132 Stichting Winkels en Bedrijven werkt
intensief samen met lokale en regionale instellingen zoals MKB Nederland, MKB
Den Haag, Kamer van Koophandel en Samenwerkingsverband Onderwijs en
Bedrijven. Deze investeringen beginnen vruchten af te werpen. Het negatieve beeld
dat bestaat over de participatie aan netwerkorganisaties dient op basis van de Enquête
Doelstelling-2 en het onderzoek van KplusV (2005) te worden bijgesteld. Uit de
Enquête Doelstelling-2 blijkt dat 57 procent van de ondernemers lid is van een
branchevereniging in Den Haag (n=118) en 23 procent lid van een regionale dan wel
landelijke

branchevereniging.133

Als

ondernemers

geen

lid

zijn

van

een

ondernemersorganisatie, worden als belangrijkste redenen aangegeven dat men er
geen nut in ziet (19 procent) en dat men onbekend is met de organisatie (16 procent,
KplusV 2005:35). Naast deelname aan netwerken laten immigrantenondernemers zich
door verschillende instellingen adviseren over de onderneming. De Belastingdienst,
verzekeringsmaatschappijen, financieringsbedrijven en bedrijfsadministratiekantoren
scoren het hoogst als adviseurs. Ook wordt veelvuldig advies ingewonnen over
vergunningen, marketing, juridische zaken, beveiliging, ondernemersplannen,
bescherming van producten en vestigingsplaatsen. Er wordt ook steeds meer gebruik
gemaakt van diensten van een accountant (KplusV 2005:43). Dit zijn resultaten die
indiceren dat de bedrijfsvoering steeds professioneler wordt. Wordt gekeken naar de
bekendheid met dienstverlenende instellingen en het feitelijke contact dan komt in de
Enquête Doelstelling-2 het volgende beeld naar voren.

132
133

Informatie winkelstraatmanager Hobbemastraat.
Het onderzoek van KplusV (2005) geeft aan dat 44 procent van de immigrantenondernemers lid is van een branchevereniging.
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Tabel 3.5:

Bekendheid met dienstverlening door instellingen in Den Haag
Centrum Zuid in procenten (Enquête Doelstelling-2, N=125)

Bekendheid met … Contact met …

Instelling

De vraag is telkens: bent u bekend met … en heeft u in procenten

in procenten

contact met … ). Het percentage dat op deze vraag “ja”
zegt, wordt vermeld.
StaBij/MKB-Servicepunt

38

6

Kamer van Koophandel

94

85

Ondernemersdesk Belastingdienst

64

40

BedrijvenBalie

51

25

Syntens

8

2

Steenworp

3

0

City Mondial

37

14

De tabel maakt duidelijk dat de bekendheid met de Kamer van Koophandel het hoogst
is gevolgd door de Belastingdienst en de Bedrijvenbalie. Wordt gekeken naar het
feitelijke contact dan scoren deze instellingen ook het hoogst. Hiermee wordt
aangegeven dat de eerstelijnsvoorziening redelijk wordt bereikt.

In de volgende tabel is de tevredenheid over de dienstverlening vermeld.

Tabel 3.6:

Tevredenheid over dienstverlening in procenten (Enquête
Doelstelling-2, N=125)

Instelling

Tevredenheid in procenten

De vraag is telkens: bent u tevreden over de dienstverlening van
deze instelling. Het percentage dat op deze vraag “ja” zegt, wordt
vermeld.
StaBij/MKB-Servicepunt

4

Kamer van Koophandel

76

Ondernemersdesk/Belastingdienst

23

BedrijvenBalie

18

De tabel laat zien dat de tevredenheid over de eerstelijnsvoorziening in 2005, toen
deze enquête is gehouden, niet optimaal is. Dat is ook de reden waarom de gemeente
Den Haag in datzelfde jaar de dienstverlening door de Kamer van Koophandel,
88

Belastingdienst en de Bedrijvenbalie in één loket heeft onderbracht op een centrale
plaats in de stad. Ook is een deel van de informatiefunctie van StaBij bij de Kamer
van Koophandel ondergebracht.

In de volgende paragraaf plaats ik de resultaten van de uitvoering van het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) in Den Haag in een vergelijkend perspectief.

3.7.

Resultaten van het Bbz in vergelijkend perspectief134

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is lange tijd onderdeel van de
Algemene bijstandswet (Abw). De uitvoering van de Abw is decentraal geregeld. In
2000 wijzigt de Abw waardoor gemeenten meer eigen keuzes kunnen maken voor het
bijstandsbeleid. Op 1 januari 2004 treedt de Wet werk en bijstand (Wwb) in werking
die de Abw vervangt, waardoor de gemeentelijke beleidsvrijheid verder is versterkt.
De Wwb resulteert voor gemeenten in meer eigen verantwoordelijkheid en vaste
budgetten. In de Wwb is niets opgenomen over het zelfstandig ondernemerschap. Het
Bbz blijft wel van kracht en er zou nog een nadere uitwerking van het zelfstandig
ondernemerschap volgen. De beleidsvrijheid in het kader van de Abw en Wwb heeft
geleid tot diverse aanpakken in de verschillende gemeenten, waardoor een
vergelijking van de resultaten en effecten wordt bemoeilijkt. Niet iedere gemeente
biedt ook actief een re-integratiemogelijkheid aan. De meeste kans dat het starten van
een eigen bedrijf actief wordt aangereikt als re-integratiemogelijkheid hebben
uitkeringsontvangers in de grotere steden. De mogelijkheid voor zelfstandig
ondernemerschap staat echter niet in iedere stad op de intakelijst die met elke nieuwe
bijstandsgerechtigde wordt doorgenomen. In kleine gemeenten wordt starten van een
bedrijf doorgaans niet actief aangereikt. De aanwezige kennis over deze mogelijkheid
is daar beperkt. Re-integratie via zelfstandig ondernemerschap komt er volgens
Bruins & Vroonhof (2004) ook erg weinig voor. Het is daarom niet mogelijk om een
vergelijking van de resultaten van de uitstroom van bijstandscliënten naar het
zelfstandig ondernemerschap te geven (B&A 1996).

134

In het onderzoek van het EIM (2004b) wordt een aantal steden vergeleken op de resultaten van starten met een uitkering. Hier
beperk ik mij tot de uitstroom uit de bijstand. Vergelijk Bruins & Vroonhof (2004).
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Bruins & Vroonhof (2004) geven het volgende beeld van de resultaten van de
startersbegeleiding in Amsterdam en Haarlem. STEW heeft in opdracht van de
gemeente Amsterdam in de aanbestedingsperiode (2002/2003) 181 personen begeleid,
voornamelijk bijstandsgerechtigden. Daarvan is ongeveer een derde van start gegaan.
Bij de gemeente Haarlem zijn jaarlijks tussen de 25 en 30 mensen aangemeld bij het
bureau Startpunt Haarlem die de begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
verzorgt. Ongeveer de helft daarvan start daadwerkelijk een bedrijf. Deze twee
voorbeelden laten zien dat de resultaten met de begeleiding van uitkeringsgerechtigden zeer wisselend zijn en dat de lokale overheid met zeer beperkte aantallen werkt,
zodat de vraag rijst of hiermee überhaupt een inhaalslag gepleegd kan worden in het
kader van de economische participatie van werklozen en in het bijzonder allochtonen.
De uitstroom uit de uitkering in de gemeente Den Haag wordt in de volgende tabel
vermeld.

Tabel: 3.7: Uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap: Den Haag 19992005135

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Totale uitstroom

196

166

112

104

78

82

102

Uitkeringen 12 maandgemiddelde

25.023

23.196

22.051

21.974

22.552

23.309

23.422

Uitstroom als zelfstandige ten

0,78%

0,72%

0,51%

0,47%

0,35%

0,35%

0,44%

Uitstroom uit de uitkering (Abw,
IOAZ en IOAW) naar zelfstandig
ondernemerschap

opzichte van bestand

Uit de tabel blijkt het volgende. In de periode 1999 tot en met 2005 is in Den Haag de
uitstroom naar het zelfstandig ondernemerschap gemiddeld een half procent. In de
jaren 1999 en 2000 is het aantal cliënten hoog en dat verklaart ook de hoge uitstroom
uit de uitkering. De belangrijkste reden voor de beperkte uitstroom is dat de gemeente
Den Haag geen actieve promotie van de uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap
maakt en de taakstelling lange tijd laag houdt. De gemeentelijke dienst die het Bbz

135

Bron: Den Haag Dienst SZW. De Gemeente Den Haag heeft besloten het aantal uitkeringsgerechtigden dat een
startersbegeleidingstraject kan volgen vanaf 2008 te stellen op 150 per jaar (Gemeente Den Haag/DSO/2007.3939). Dit vanwege
geboekte successen. Zo is in de periode 2005-2008 tussen de 60 en 70 procent van de aanvragen voor starters via het Bbz
toegekend. Het aantal toekenningen is in 2005, 2006 en 2007 respectievelijk 76 (60 procent), 85 (66 procent) en 90 (70
procent); Gemeente Den Haag/DSO/2007.3939).
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uitvoert, heeft zich laten leiden door de volgende overwegingen. In de woorden van
de wethouder integratiebeleid (PvdA) in een brief aan de raadscommissie:

“Ik ben voorstander van een kwalitatieve verbetering van de
dienstverlening, maar verbind daar op voorhand niet de doelstelling aan
dat het aantal bijstandsgerechtigden dat een eigen bedrijf start zou
moeten toenemen. Een gedegen, integrale begeleiding van starters kan
mijns inziens niet los gezien worden van een goede afweging vooraf
over de inzet van dergelijke begeleiding. Gezien de huidige situatie op
de arbeidsmarkt kan de bijstandsgerechtigde in veel gevallen sneller
naar werk in loondienst begeleid worden dan naar zelfstandig
ondernemerschap. Daarnaast brengt het starten van een eigen bedrijf
financiële risico’s met zich mee, omdat er geld geleend moet worden.
Indien de ondernemer niet succesvol blijkt, zal wel aan de
verplichtingen moeten worden voldaan. Deze overwegingen en de reeds
gememoreerde samenstelling van het cliëntenbestand van de Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten geven alle aanleiding om
op

een

verantwoorde

begeleiden”.

wijze

bijstandsgerechtigde

starters

te
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Deze terughoudendheid van de bestuurder komt in dit onderzoek in de gesprekken
met uitvoerende medewerkers en startersbegeleiders ook naar voren. Er is sprake van
terughoudend ten aanzien van de kansen voor langdurige uitstroom uit de uitkering en
zeker ten aanzien van allochtonen, vanwege de grote kans om terug te keren in de
bijstand.

“Waarom zou je investeren in de uitstroom van ondernemers uit de bijstand.
Na drie jaar zijn ze weer terug. Sociaalwerkers geven aan vooral minder
vertrouwen te hebben in de langdurige uitstroom van allochtonen uit de
bijstand. De werkconsulenten zijn positiever over de toeleiding naar de
ondernemersmarkt”.

137

Niet alleen in Den Haag maar ook landelijk is het niveau van de uitstroom uit de
uitkering naar het zelfstandig ondernemerschap beperkt. In tabel 3.8 zijn voor de
periode 2002 tot 2005 en 1999 tot 2006 de volgende landelijke schattingen (Ecorys
136
137

Gemeente Den Haag/2000/RIS 073554.
Discussiegroep 5-9-2008.
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2006)

van

de

uitstroom

naar

het

zelfstandig

ondernemerschap

van

uitkeringsgerechtigden opgenomen.

Tabel 3.8:

Startende uitkeringsgerechtigden (landelijk): 2002-2004138

Kenmerk

2002

2003

2004

Schatting aantal starters vanuit een uitkeringssituatie

4.000-4.500

5.000-5.500

6.500-7.000

Totaal aantal uitkeringsgerechtigden

1.320.000

1.394.000

1.444.000

0,3%

0,4%

0,5%

Totaal aantal starters

55.500

54.000

65.300

Schatting aandeel uitkeringsgerechtigden onder totaal

7-8%

9-10%

10-11%

Schatting

aandeel

starters

onder

totaal

aantal

uitkeringsgerechtigden

aantal starters
Bron: Bedrijvendynamiek 2002,2003 en 2004, Kamer
van Koophandel en
Statline: CBS 2005.

De voorgaande tabel leert het volgende. Op landelijk niveau schat Ecorys (2006) het
aantal starters uit de uitkering in de periode 2002-2004 tussen de 0,3 en 0,5 procent
per jaar. Van het totaal aantal starters van 70.000 in 2004 (Kamer van Koophandel
2004) bedraagt het aandeel starters vanuit een uitkering circa 10 procent. Het aandeel
starters vanuit een uitkering afgezet tegen het totaal aantal uitkeringsgerechtigden (1,4
miljoen) is volgens IWI over het jaar 2003, 0,4 procent (IWI 2006a:5). Dit is geen
hoog uitstroompercentage. Er is wel een trend zichtbaar van een verdere toename van
het aantal uitkeringsgerechtigden richting het zelfstandig ondernemerschap.
Immigrantenondernemers blijven daarbij echter achter (Ecorys 2006; IWI 2006a). Het
optimisme dat het Rijk in het Actieplan Nieuw Ondernemerschap uitdraagt met
betrekking tot de uitstroom van allochtone starters vanuit de uitkering, dient op basis
van de uitstroomgegevens van de Gemeente Den Haag en het onderzoek van Ecorys
in 23 grote steden te worden genuanceerd. De uitstroom uit de bijstand is namelijk
beperkt, zeker als het allochtonen betreft.

138
Vergelijk Ecorys 2006. Er is sprake van een toename van het aantal mensen dat vanuit de bijstand een eigen bedrijf start. Uit
de bijstand zijn in 2006 van het totale bestand 4.500 personen uitgestroomd naar ondernemerschap en uit de WW zijn dat er
5.100. Dit onderzoek geeft aan dat hoe hoger de opleiding, hoe groter de kans dat men na het starten van een bedrijf vanuit de
uitkering buiten de uitkering blijft. Niet-westerse allochtonen (vooral vrouwen), laag opgeleiden en ouderen zijn
ondervertegenwoordigd in de uitstroom vanuit de uitkering naar ondernemerschap (Inspectie Werk en Inkomen 2006a en 2006b;
Santokhi 2003b).
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Het onderzoek van Ecorys (2006) toont aan dat hoewel relatief veel allochtonen een
uitkering ontvangen, zij verhoudingsgewijs minder vaak een bedrijf starten dan
autochtone uitkeringsgerechtigden.139 Deze conclusie is opmerkelijk omdat in deze
groep de belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap hoog is en hun aandeel
in de uitkering het grootst vergeleken met autochtonen. Waarom starters uit de
bijstand afhaken of niet naar het ondernemerschap begeleid worden, en met name
allochtone starters, lijkt verband te houden met de implementatie van het Bbz door
uitvoerende instellingen. Vaak ontbreekt het aan een actieve opstelling van streetlevel
bureaucrats (Lipsky 1980; Vos 2005). Ecorys (2006:) komt tot de volgende
conclusies:


Uitvoerderende medewerkers van CWI, UWV en gemeenten zijn over het
algemeen afwachtend in het ter sprake brengen van de mogelijkheid om vanuit
de uitkering een eigen bedrijf te starten.



Uitvoerders die ondernemerschap als een kansrijke optie voor re-integratie
zien, zijn hier positiever over dan de uitvoerders die ondernemerschap niet
kansrijk achten. Bij

uitvoerders

met

een

positieve

houding komt

ondernemerschap vaker ter sprake. Uitvoerders die ondernemerschap geen
kansrijke optie vinden, zijn vaak van mening dat de cliënt sneller aan de slag
kan gaan in een baan in loondienst.


Er is een positief verband tussen de aanwezigheid van beleidsmatige kaders
(of de mate waarin de respondent daarvan op de hoogte is), de houding van de
betreffende medewerkers en de mate waarin de mogelijkheid tot het starten
van een eigen bedrijf vanuit de uitkering ter sprake wordt gebracht.



Stimuleren van ondernemerschap voor uitkeringsgerechtigden krijgt bij de
onderzochte organisaties nog weinig beleidsmatige prioriteit.



Veel uitvoerders van dit beleid kennen de regelingen alleen op hoofdlijnen.
Een groot deel van de respondenten in dit onderzoek zegt niet in staat te zijn
om een oordeel te kunnen geven over de regelingen omdat zij daar
onvoldoende van afweten.



Uitkeringsgerechtigden zijn niet positief over de kennis van organisaties die
bij het onderzoek betrokken zijn. Alleen de Kamer van Koophandel krijgt een

139
Zoals aangegeven is het sinds 1 januari 2000 voor gemeenten mogelijk om met het Bbz personen die in het kader van de reintegratie een zelfstandig bedrijf willen starten op weg te helpen met het voorbereidingsjaar. De uitvoering van het Bbz leert dat
gemeenten terughoudend zijn met dit voorbereidingsjaar. Kleine gemeenten zijn hierin wat passiever dan grotere gemeenten
(Divosa 2006:50). Streetlevel bureaucrats zijn uitvoerende medewerkers, professionals.
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duidelijke voldoende (een zeven). Gemeenten en regionale integratiebedrijven
(RIB’s) krijgen een zes min, UWV en CWI een vijf plus.


Uitvoerders zijn vrij negatief over de ondernemerscompetenties van
uitkeringsgerechtigden.140

Torenvlied & Brouwer (2004) stellen dat de overheid via het sociale zekerheidsstelsel
het

niveau

van

ondernemerschap

kan

beïnvloeden

en

dat

sociale

zekerheidsuitkeringen invloed hebben op de bereidheid van individuen om hun
huidige werk(loosheid) op te geven en voor het ondernemerschap te kiezen. Bij deze
uitgangspunten passen op basis van de beschreven resultaten enkele kritische
beschouwingen. Ten eerste gaan de auteurs er te van zelfsprekend vanuit dat de
aanwezigheid van sociale zekerheidsuitkeringen op zich een bereidheid bij werklozen
aanwakkert om vanuit een risk-reward analyse ondernemer te willen worden.141 De
bereidheid van werklozen hangt niet alleen af van de aanwezigheid van
voorzieningen. Dit wordt ook bepaald door de wijze waarop beleid wordt
geïmplementeerd, wet- en regelgeving nageleefd door uitvoerders, de kansen die de
ondernemersmarkt zelf biedt worden aangegrepen en de inschatting van de
slagingskans door ondernemers zelf (Lipsky 1980; EIM 2004a en 2004b). Het lage
uitstroompercentage uit de verschillende vormen van sociale uitkeringen richting het
ondernemerschap temperen het optimisme in het algemeen en in het bijzonder met
betrekking tot allochtonen, dat het Bbz een serieus participatie- en integratiekanaal
kan zijn. Daarvoor zijn de streefcijfers en uitstroomaantallen te klein en het geringe
vertrouwen in de slagingskans van deze groep bij streetlevel bureaucrats maakt dat
deze kansen beperkt blijven. Naast het gebrek aan vertrouwen zijn er ook hiaten in de
kennis van streetlevel bureaucrats. Vos (2005) wijst erop dat uit diverse evaluaties
van de uitvoering van het Bbz blijkt dat ambtenaren in veel gemeenten over
onvoldoende ambtelijke routine en kennis van zaken beschikken. Er bestaat geen
vastlegging van het beleid in werkinstructies, beleidsplannen en afdelingsplannen. Als
er beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd, zijn deze slechts globaal uitgewerkt. Dat is

140
CWI staat voor Centrum voor Werk en Inkomen; UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen; RIB staat
voor re-integratiebureau.
141
De risk-reward analyse is in feite de inschatting van het risico op succes als ondernemer of werknemer. Er kunnen
vraagtekens worden geplaatst bij deze inschatting op succes. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de perceptie van de eigen
ondernemersvaardigheden een belangrijke belemmering vormt bij het starten van een eigen bedrijf. Uit onderzoek van EIM
(2004b) blijkt dat in Nederland veel pre-starters twijfelen aan hun ondernemersvaardigheden. Slechts 37 procent van de prestarter heeft de inschatting over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring te beschikken die nodig zijn om een eigen bedrijf te
starten. Dit is opvallend omdat pre-starters al serieuze stappen hebben gezet bij het starten van hun bedrijf.
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de reden waarom de mogelijkheden van het Bbz niet ten volle worden benut.
Ambtenaren leunen op externe deskundigenrapporten bij de beoordeling van de
levensvatbaarheid. Binnen de gemeenten vindt nauwelijks een inhoudelijke controle
en toets plaats op de door externe deskundigen voorgestelde beslissingen. Zo houden
streetlevel bureaucrats hun dagelijkse routine in tact.

Op bescheiden schaal worden wel successen geboekt in de toeleiding vanuit de
uitkering naar het ondernemerschap. Dat geldt ook voor de moeilijk bemiddelbare
groepen, zoals blijkt uit de gesprekken met informanten en literatuurstudie. Bij de
kleine aantallen ondernemers die profijt hebben van het Bbz mag de sociale
motivering naast een bedrijfseconomische ook zwaar wegen. De hoogte van de
sociale uitkering, middelen voor begeleiding, ruime financieringsmogelijkheden en
terugkeer naar de bijstand met een inkomensgarantie, blijven een deel van de
werklozen aantrekken een bedrijf op te zetten. Dit onderzoek toont de positieve
betekenis van intensieve startersbegeleiding, echter op beperkte schaal. Mits goed en
langdurig begeleid en een actieve houding van uitvoeringsinstanties, ontstaan er
kansen voor een relatief beperkte groep om langs het kanaal van ondernemerschap
economisch te participeren (Santokhi 2003b). De jaarlijkse doelstelling van circa
zestig (door)startende bedrijven in de stad Den Haag wordt met een intensieve
begeleiding en nazorg na de start gehaald. Deze bedrijven hebben ook een lange
overlevingsduur: circa tachtig procent is vijf jaar na de start nog steeds in bedrijf. Dat
er telkens weer “afgeroomd” kan worden in het onderste segment in de markt,
ondanks de beperkte aantallen, maakt het wel noodzakelijk dat een voorziening als het
Bbz bestaat en dat bureaus intensieve startersbegeleidingstrajecten kunnen blijven
aanbieden, zodat de potenties van alle uitkeringsgerechtigden op economische
participatie optimaal benut kunnen worden.

3.8.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de onderzoeksresultaten beschreven van de eerste casestudie,
namelijk het Haagse startersbeleid en de begeleiding door Stabij van (door)startende
ondernemers. De gemeente Den Haag heeft tal van maatregelen genomen om de
begeleiding van (startende) ondernemers te bevorderen. Dat heeft de gemeente gedaan
door instellingen die op de ondernemermarkt actief zijn samen te laten werken,
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startende ondernemers te informeren over het startersbeleid vanuit een beperkt aantal
loketten, hen te coachen en te begeleiden vóór en na de start van hun bedrijf en door
de

participatie

van

ondernemers

aan

netwerken

te

bevorderen

door

winkelstraatmanagers, winkeliersverenigingen en businessclubs in te zetten.
Daarnaast zijn er nieuwe instellingen opgericht zoals Steenworp en de
BedrijvenBalie.

We kunnen niet vaststellen wat de afzonderlijke bijdrage is van elk van de
maatregelen op de ontwikkeling van het startend ondernemerschap, maar uit de
statistieken kan worden opgemaakt dat het aantal startende ondernemers in de
onderzoeksperiode fors is toegenomen. Na een sterke terugval van het aantal startende
ondernemers tot medio jaren 1990, is vanaf 1999 sprake van een sterke toename. In
1998 zijn er nog 1.288 startende ondernemers en in 2006 is dat aantal gegroeid tot
3.054. De sterke toename van het aantal startende ondernemers is niet volledig door
de beschreven maatregelen en inspanningen te verklaren. De economische groei,
technologische ontwikkelingen, een cultuuromslag in de markt van het startend
ondernemerschap en de persoonlijke ambities van ondernemers lijken hierop van
grotere invloed te zijn.

Op projectniveau stel ik vast dat er successen zijn geboekt. De casestudie naar StaBij
toont aan dat intensieve begeleiding, ontmoediging om in verzadigde markten een
bedrijf te starten en intensieve nazorg na de start van het bedrijf, zorgen voor een
overlevingspercentage van circa 80 procent na 5 jaar en een uitvalpercentage van
gemiddeld circa 6 procent in het eerste jaar. Uit gegevens van de Kamer van
Koophandel blijkt dat na 5,5 jaar de helft van de bedrijven nog actief is, zodat het
genoemde overlevingspercentage in de casus StaBij als succesvol kan worden
aangemerkt.

De ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
hebben

in

verschillende

nota’s

hoge

verwachtingen

van

het

Bbz

als

arbeidsmarktinstrument geformuleerd. Telkens weer worden de kansen van het Bbz
benadrukt, terwijl uit diverse onderzoeken blijkt dat dit nauwelijks effect heeft.142 Het
142

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verzamelbrief (Intercam/2007/38615). “Het bevorderen van kleinschalig
ondernemerschap is van belang. Het levert een bijdrage aan de economische dynamiek, is een instrument voor duurzame re-
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optimisme van het Rijk over het Bbz dat deze regelgeving een oplossing biedt voor de
integratie van allochtonen langs de weg van het zelfstandig ondernemerschap, kan
ook in dit onderzoek niet worden onderschreven. Het aantal allochtonen dat door
middel van het Bbz uit de uikering positief uitstroomt, bedraagt per jaar rond de tien.
De geringe positieve uitstroom van vrouwelijke ondernemers maakt dat ook deze
doelgroep geen inhaalslag pleegt. Dat komt niet door het beleid zelf maar vooral door
de uitvoering van het beleid (Vos 2005; Ecorys 2006). De weg naar zelfstandig
ondernemerschap vanuit een bijstandsuitkering wordt door uitvoerende medewerkers
als te lang gezien. Lokale overheden hanteren ook een bescheiden doelstelling voor de
begeleiding van werklozen naar het zelfstandig ondernemerschap. Ook het
negativisme

van

streetlevel

bureaucrats

over

de

slagingskans

van

uitkeringsgerechtigden, met name allochtonen, maakt dat het Bbz geen serieus
(re)integratiekanaal is geworden.

Het samenvattende beeld van de eerste-orde evaluatie op basis van de politieke
besprekingen over de resultaten van StaBij en starterbegeleiding is als volgt. Op
eerste-orde niveau wordt op het niveau van technische-verificatie in het algemeen
positief gereageerd op de prestaties van StaBij. Over de informatievoorziening en de
samenwerking tussen de instellingen die daarvoor in het leven zijn geroepen, is het
gemeentebestuur kritisch. Uit de verschillende vragen en constateringen van politici
maak ik op dat de gemeente lange tijd het versnipperde aanbod van informatie vanuit
verschillende loketten in stand heeft gehouden. Dit terwijl in 1996 als doel is
geformuleerd om de informatievoorziening te centraliseren. De BedrijvenBalie is te
lang onzichtbaar en slecht bereikbaar gebleken. Ook de afstemming tussen de Kamer
van Koophandel en StaBij is jarenlang onvoldoende. Stabij is in 1997 opgericht, maar
pas tien jaar later zijn de taken goed afgebakend en is de functie van de
BedrijvenBalie op een professionele wijze ingebed in de informatievoorziening van
de Kamer van Koophandel.

Uit de beleidsvertogen van politici maak ik op dat op het niveau van contextueel
vertoog

in

beperkte

mate

beleidsalternatieven

worden

aangedragen.

De

integratie en draagt bij aan de versteviging van de sociale cohesie in de wijken”. De voorstellen die zijn gedaan, zijn een
herhaling van zetten: verminderen van de administratieve lasten- en regeldruk, versterken van de borgstelling voor starters vanuit
een uitkering, bancair krediet, borgstellingsregeling, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kleinschalige ondernemingen
realiseren en de voorlichting aan starters optimaliseren.
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beleidsalternatieven die geboden worden, liggen op het terrein van meer middelen
zoeken voor onder andere vrouwelijke startende ondernemers, capaciteitsuitbreiding,
en het doorbreken van de investeringen in eenzijdige bedrijven (landbouwbedrijven).
Daarnaast wordt aangegeven soepeler om te gaan met het eisen van een
ondernemersplan en het ontmoedigingsbeleid, het ophogen van de doelstelling en het
vestigen van informatieloketten op een toegankelijke locatie. Dit zijn geen
inhoudelijke maar instrumentele alternatieven. Kritische vragen van politici over de
effectiviteit van het startersbeleid krijgen vaak geen structureel vervolg bij politieke
beraadslagingen en lijken plichtmatig.
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HOOFDSTUK IV.

FUNCTIEMENGING

In dit hoofdstuk beschrijf ik de tweede casestudie, namelijk functiemenging. Ik richt
mij daarbij op de visie van het Rijk en de gemeente Den Haag en de maatregelen die
binnen dit beleidskader zijn genomen om het ondernemerschap in allochtone
concentratiewijken te stimuleren.
4.1.

Visie, doelen en maatregelen

Visie en doelen

In de jaren zeventig en tachtig is er steun en bewondering voor de stadsvernieuwing.
De overheid stimuleert met stadsvernieuwing de scheiding van woon- en
werkvoorzieningen (de zogenaamde functiescheiding). De opvatting is dat
functiescheiding de vitaliteit van de wijken ten goede komt.143 Daarom is de
bedrijvigheid in sectoren die overlast en vervuiling veroorzaken, buiten de
stadsgrenzen gebundeld. Vanaf de jaren negentig worden bij de stadsvernieuwing
kritische kanttekeningen geplaatst. Door de stadsvernieuwing verdwijnt veel klein- en
grootschalige bedrijvigheid zonder dat daarvoor iets vergelijkbaars in de plaats komt.
Dit is overigens niet altijd een nadeel omdat vervuilende en overlastgevende bedrijven
uit de woonbuurten zijn verdwenen.

Het bouwen van kwalitatief goede woningen voor huishoudens met een gering
financieel draagvlak staat in de stadsvernieuwing centraal, terwijl de economische
voorzieningen in deze wijken achterblijven. Daardoor gaat het veelzijdige karakter
van sommige oude wijken achteruit. In het kader van de stedelijke vernieuwing vanaf
medio jaren negentig kantelt deze benadering van de achterstandswijken, als reactie
op de stadsvernieuwing.144 In plaats van functiescheiding wordt met stedelijke
vernieuwing of herstructurering afgekoerst op de zogenaamde functiemenging.
Volgens het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) wordt de
economische vitaliteit van steden bedreigd. Dat komt door ruimtegebrek en slechte
bereikbaarheid van economisch actieve gebieden met als gevolg wegtrekkende
143
Functiescheiding heeft ook positieve effecten, zoals de verbetering van de hygiëne in woongebieden omdat vervuilende
bedrijven vertrekken en daarnaast resulteert dit in meer groen in woonwijken. Vanwege functiemenging is ook overlastgevende
(soms) industriële bedrijvigheid buiten de woonwijk geplaatst.
144
Dit wil niet zeggen dat functiescheiding niet meer wordt toegepast (Den Haag 2005g).
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bedrijven.145 Daardoor is de economische groei in de grote steden sinds de jaren
zeventig achter gebleven op de rest van Nederland. Bij het ministerie van VROM en
de grote- en middelgrote steden groeit het besef dat de combinatie van gevarieerd
wonen en werken het sociale- en economische leefklimaat gunstig kan beïnvloeden.
In de Nota Stedelijke Vernieuwing geeft VROM (1997) aan dat vanuit de noodzaak tot
revitalisering van steden het verbeteren van het werk- en productiemilieu, ook in de
buurt of wijk waarop de stadsvernieuwing is geënt, een belangrijk doel is. Het
ministerie van VROM vindt functiemenging om verschillende redenen aantrekkelijk.
Het doorbreekt de monofunctionaliteit van woongebieden, draagt bij aan
mogelijkheden om werk te vinden op korte afstand van de woning, het autogebruik
wordt verminderd en er wordt efficiënter gebruik gemaakt van de infrastructuur. Ook
worden bedrijven in staat gesteld om van elkaars nabijheid en die van klanten en
toeleveranciers te profiteren. Bewoners kunnen van het aanbod van goederen en
diensten in de nabijheid gebruik maken. Voor startende ondernemers, vaak verspreid
of aan huis, worden een gemengde omgeving en de mogelijkheden om goedkope
huisvesting te vinden als pluspunten gezien.146
Het doel van functiemenging is daarom tweeledig.147 Ten eerste gaat het er om meer
bedrijvigheid en een veelzijdige economie in wijken te stimuleren. Ten tweede wordt
getracht de eenzijdigheid van wijken te doorbreken door functies als werken, wonen,
winkelen en recreëren in woonbuurten te verbinden. In deze gebieden is sprake van
woningdifferentiatie, waarbij naast sociale huurwoningen ook duurdere huur- en
koopwoningen worden gebouwd. Het doel is om de middenklasse van bewoners die
in de herstructureringswijken ontstaat te behouden en nieuwe middenklasse van
buiten aan te trekken. De veronderstelling is dat de aanwezige middenklasse een
positief economisch effect zal hebben in de vorm van meer koopkracht, in het
bijzonder laaggeschoolde arbeid vanwege banen in de verzorgende beroepen, en
ondernemerschap.

In de verdeling van koopwoningen, met een substantieel aandeel middenklasse
woningen en sociale woningbouw wordt daarom de verhouding zeventig procent koop
en dertig procent sociale woningbouw gehanteerd. Met functiemenging richt VROM
145

VROM (1997:41-56).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, kamerstuk 25 427, nr. 2.
147
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, kamerstuk 29 435, nr. 14.
146
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zich ook op de doelgroep allochtonen, hun economische participatie en het
doorbreken van segregatie. Dit is niet verwonderlijk omdat in de vooroorlogse wijken
waar herstructurering en functiemenging plaatsvinden, veel allochtonen wonen. De
Nota Stedelijke Vernieuwing (1997) schrijft dat herstructurering ook veel te maken zal
krijgen met allochtonen. Dit beleid kan eraan bijdragen dat woongebieden met een
hoge concentratie van allochtonen, ook een sociaal gedifferentieerde opbouw
krijgen.148 Er komen bijvoorbeeld verschillende typen woningen voor huishoudens
met verschillende economische posities. Deze woongebieden zullen daardoor
stabieler worden. Dat kan weer een positief effect hebben op het imago van deze
allochtone concentratiewijken (sociale-structuur redenering, beïnvloeden van een
beleidsresultaat).149 Het voorkomen van een bepaalde graad van concentratie van
etnische of sociale groepen wordt op zichzelf niet als een probleem gezien. Voor de
mensen zijn problemen concreet en komen zij niet voort uit zoiets als een “segregatieindex”. Men is werkloos, voelt zich onveilig op straat, de straat vervuilt, men kan niet
verhuizen als men dat wil en voorzieningen, school en werk elders in de stad zijn
alleen met veel moeite en kosten te bereiken. Dergelijke concreet gevoelde problemen
zijn aangrijpingspunten voor beleid en het lokale beleid richt zich daar ook sterk op.
Dit beleid kan bijdragen aan het aanpakken van problemen die samenhangen met de
positie van allochtonen in de steden (sociale-structuur redenering).150

De beleidsvisie van de stad Den Haag op functiemenging sluit aan op die van het
ministerie van VROM. In het Masterplan Stadseconomie (Den Haag 1997b) wordt
aangegeven dat meer werk in wijken een levendige stad bevordert en is daardoor een
extra motor voor de strategie “herstructurering”. De gemeente Den Haag wil met
functiemenging toewerken naar een stad die economisch vitaal en sociaal ongedeeld
is.151 Functiemenging en de ontwikkeling van kleinschalige ondernemingen in buurten
148

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, kamerstuk 25 427, nr. 2. Hier wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, kamerstuk 25 427, nr. 2 44.
150
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, kamerstuk 25 427, nr. 2 44. Hier wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen en
aangestuurd op een maatschappelijk effect.
151
Hier wordt op een maatschappelijk effect aangestuurd. Achter de opvatting van een sociaal ongedeelde stad gaan
verschillende sociale-structuur redeneringen schuil. De sociaal-economische achterstand dient te worden bestreden. De
veronderstelling is dat dit doel bereikt kan worden met een integrale aanpak vanuit een zogemaande investeringsdriehoek. De
investeringsdriehoek kent drie elkaar versterkende Masterplannen: Stadseconomie, Herstructurering en Hoog Hage. Deze
masterplannen vormen de basis van de eerste periode van het grotestedenbeleid (1995-1999). In de tweede periode (2000- 2004)
is de nota De kracht van Den Haag leidend en in de derde periode (2005-2009) de nota De daadkracht van Den Haag. In de
ontwikkeling van de zogenaamde “Krachtwijken” (vanaf 2007) zijn verschillende onderdelen van deze masterplannen verder
uitgewerkt. Het Masterplan Stadseconomie wil de werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt bestrijden om sociale en
economische tweedeling te verkomen (sociale-structuur redenering). Bestaande banen moeten blijven en nieuwe worden
ontwikkeld, en de economische participatie moet ook toenemen door middel van het zelfstandig ondernemerschap. Met het
Masterplan Hoog Hage wil Den Haag de binnenstad herontwikkelen. Dit plan richt zich op het bovenste segment van de markt
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worden vanuit de markt, onder andere de woningbouwcorporaties, bewoners en
beleidsontwikkelaars, als kansrijk gezien. In de gebieden waar functiemenging
plaatsvindt, zullen ook kansen ontstaan voor het immigrantenondernemerschap.
Vanwege de concentratie van allochtonen in deze gebieden, is er al een afzetgebied
voor immigrantenondernemers.152 Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een relatie
bestaat tussen het aantal immigrantenbedrijven en de omvang van de allochtone
bevolking in een stedelijk gebied (Kloosterman & Van der Leun 1999a, 1999b).
Functiemenging komt in Den Haag in verschillende nota’s aan de orde.153 In het
Haagse stadseconomische beleid wordt vanuit een kansenkant naar functiemenging in
wijken gekeken. Deze benadering is uitgewerkt in het Masterplan Stadseconomie
(1997b).154 In dit masterplan is al een voorschot genomen op het toepassen van
functiemenging, waarbij de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor het stimuleren
van het ondernemerschap een belangrijke plaats inneemt. Ook wordt aangegeven dat
de economie in de wijken zal floreren vanwege nieuw ondernemerschap en
investeringen door bestaande ondernemers: “Een sociale en economische tweedeling
van Den Haag kan hiermee voorkomen worden” (Den Haag 1997b:17). De oudere
wijken worden ook gezien als natuurlijke broedplaatsen voor ondernemerschap. Daar
moet de economie een impuls krijgen. Het gaat om goedkope en aantrekkelijke
bedrijfsruimten, soepele regelgeving, deskundige begeleiding en imagoverbetering
van het gebied (sociale-structuur redenering).
De nota De kracht van Den Haag (Den Haag 199b) is de voorzetting van de eerste
termijn van het grotestedenbeleid. In deze nota worden bedrijvencentra gezien als een
noodzakelijke investering voor het startend ondernemerschap waarin rekening wordt
gehouden met specifieke doelgroepen. In deze nota staat: “Op het gebied van de
huisvesting wordt in toenemende mate rekening gehouden met de wensen van
specifieke groepen” (sociale-structuur redenering, Den Haag 1999b:44). In deze nota
wordt verwezen naar de bedrijvencentra De HobBit voor innovatieve startende
en stimuleert hooggeschoolde arbeid in de kantoreneconomie. De Masterplannen Stadseconomie en Hoog Hage versterken
elkaar. Daarnaast is het Sociaal-Educatief Masterplan MensenWerk ontwikkeld om de sociale doelstellingen van het
grotestedenbeleid in te vullen. Investeren in mensen staat daarin centraal. Een gericht scholings- en opleidingsbeleid moet ervoor
zorgen dat het Haagse arbeidspotentieel aantrekkelijk wordt en blijft voor bedrijven en instellingen.
152
Den Haag (1997b).
153
Zoals: Masterplan Stadseconomie (Den Haag 1997b), Masterplan Herstructurering (Den Haag 1997d), Masterplan Hoog
Hage (Den Haag 1997c), Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing (Gemeente Den Haag/2000/RIS 074497); De Kracht
van Den Haag (Den Haag 1999b).
154
Gemeente Den Haag (1997b:15).
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ondernemers en De Schilde die in een Economisch Stimuleringsgebied (ESG,
Schildersbuurt en omgeving) is gevestigd om plaatselijke ondernemers kansen te
bieden. In de Schildersbuurt is de allochtone concentratie in Den Haag het hoogst.
Een van de uitgangspunten voor de stimulering van het ondernemerschap richt zich op
allochtonen. Deze nota schrijft: “Uitgangspunt is het intensiveren van etnisch
ondernemerschap. Nu al is onder de Turkse bevolkingsgroep het percentage
ondernemers groter dan onder de autochtone bevolking” (sociale-structuur
redenering, Den Haag 1999b:43).

De nota De daadkracht van Den Haag (Den Haag 2005b) vormt de basis voor het
derde convenant grotestedenbeleid. Deze nota geeft aan dat de koers van De kracht
van Den Haag (Den Haag 1999b) wordt voortgezet. Er is geen politieke discussie
over het ontwikkelen van bedrijvencentra in de economische stimuleringsgebieden en
het toepassen van dubbelgrondgebruik om meer bedrijfsruimte in woongebieden te
realiseren. Deze maatregelen zijn onderdeel van het herstructureringsbeleid in
achterstandsgebieden.
In 2005 wordt een nota geheel aan het thema functiemenging gewijd.155 Bij de
politieke bespreking van deze en voorgaande nota’s over het grotestedenbeleid is er
algemene instemming over de te volgen strategie. Daarbij worden nauwelijks
conflicterende argumenten verwoord vanuit de dichotomie welvaartseconomische en
sociale-structuur redenering. Er is consensus over het feit dat er wijken zijn met
achterstanden en dat er extra inspanningen gepleegd moeten worden om de
achterstand van individuen weg te werken. Inherent daaraan worden verschillende
doelgroepen onderscheiden waarop het beleid zich richt, zoals laagopgeleiden,
werklozen, immigranten en vrouwen (sociale-structuur redenering). Tevens worden
verschillende maatschappelijke effecten als doelstelling verwoord waarin de overheid
sturend wil optreden. Een “conflict” tussen de twee redeneringen komt wel impliciet
naar voren in de discussie over de betaalbaarheid van bedrijfsruimte en de
marktwerking. Het CDA merkt op dat de gemeente aan het huidige en toekomstige
bedrijfsleven voldoende vestigingsmogelijkheden dient te bieden om de economische
ontwikkeling van de stad te blijven faciliteren. Het is niet goed om alleen te kijken
155

Gemeente Den Haag/2005/RIS 127027. Het motto van het beleid in de gemeente Den Haag is “functiemenging waar het kan,
en functiescheiding waar het moet” (Den Haag 2005g).
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naar marktwerking.156 Er dient op een creatieve wijze te worden gezocht naar
financieringsmogelijkheden voor bedrijven die geen hoge huurprijzen kunnen betalen.
Tegelijkertijd moet de gemeente in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, VNONCW (een belangenorganisatie voor ondernemers), de Kamer van Koophandel en het
MKB de behoefte van het bedrijfsleven kwalitatief en kwantitatief in kaart brengen,
waarbij de werkgelegenheidsaspecten worden betrokken. Het CDA geeft aan dat in de
discussie naar voren is gebracht dat binnenstedelijke terreinen logischerwijs een hoge
huurprijs zouden moeten opbrengen. Dat betekent echter dat veel bedrijven worden
verjaagd uit de gemeente. Daarom pleit het CDA er voor om samen met het
bedrijfsleven te onderzoeken wat redelijkerwijs mogelijk is en wat revitalisering van
bedrijventerreinen voor gevolgen heeft voor de huurprijzen.157

Hierop volgt een debat met D66, dat gaat over financiële stimulansen voor bedrijven
in bedrijvencentra, maar niet over het instrument functiemenging zelf. D66 geeft aan
zich wel te kunnen voorstellen dat wanneer een bedrijventerrein wordt opgeknapt,
onderzocht wordt of naar die locatie dan nog steeds vraag is, omdat de huurprijs
waarschijnlijk is gestegen. Het CDA vindt dat de overheid een taak heeft om het
bedrijfsleven daarin te faciliteren. Er zullen talloze bedrijven zijn die de nieuwe
huurprijs wel kunnen opbrengen, maar verondersteld wordt dat eenmansbedrijven het
niet gemakkelijk zullen hebben zich staande te houden. Daar zou rekening mee
gehouden moeten worden. Wanneer daar de marktwerking op los wordt gelaten, dan
zal het snel bekeken zijn voor heel veel bedrijven.158

D66 stelt de vraag of het CDA gelooft in overheidssteun aan ondernemers. Het CDA
beantwoordt deze vraag door erop te wijzen dat het erom gaat te kunnen kiezen voor
bepaalde

financieringsmethoden,

bijvoorbeeld

door

de

erfpachtcanon

op

bedrijventerreinen op nul te stellen. D66 geeft aan in zoverre met het CDA eens te
zijn dat bedrijven de kans moeten krijgen zich te ontplooien, maar de vraag is of een
bepaalde vorm van overheidsgeld in een commercieel onafhankelijk bedrijf moet
worden geïnvesteerd.159 D66 hanteert hier impliciete welvaartseconomische
redeneringen. In dit debat gebruikt het CDA sociale-structuur redeneringen om
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Sociale-structuur redenering, omdat aangegeven wordt dat niet alleen naar markwerking moet worden gekeken.
Gemeente Den Haag/2005/RIS 127027. In deze passage wordt gezinspeeld op het subsidiëren van dure bedrijfsruimte.
158
Sociale-structuur redenering. Hier wordt aangegeven om voor de minder draagkrachtige groep andere faciliteiten te creëren;
er worden doelgroepen onderscheiden.
159
Welvaartseconomische redenering. Hier wordt aangegeven dat de overheid geen herverdelende taak heeft.
157
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specifieke groepen te onderscheiden en financiële voordelen te gunnen, die vanuit een
welvaartseconomische redenering als concurrentievervalsend kunnen worden
aangemerkt. De sociale-structuur redenering die D66 volgt, krijgt ook bijval van de
PPS, die stelt dat er wel degelijk stimuleringsregelingen bestaan op het gebied van de
werkgelegenheid. Wanneer een nieuw bedrijf met honderd laaggeschoolde
werknemers (geen hoge winstmarge, maar een gezond bedrijf) zich in Den Haag wil
vestigen, moet de gemeente proberen - desnoods via een omweg - een dergelijk
bedrijf hier te krijgen met een stimuleringsregeling.

Sociale-structuur redeneringen worden impliciet ook door GroenLinks gebruikt, als
het gaat om het ingrijpen in de marktwerking. GroenLinks sluit zich aan bij de
voorstellen van de wethouder om op de bedrijventerreinen gelijksoortige type
bedrijven op te zetten. Gewezen wordt op de notitie waarin wordt gemeld dat de
marktwerking vrij moeilijk gaat worden terwijl de wethouder aangeeft dat de
gemeentelijke overheid de mogelijkheid en plicht heeft die marktwerking te
beïnvloeden door een aantal kosten in beeld te brengen en de keuzes daarin aan te
geven (sociale-structuur redenering). GroenLinks betwijfelt of de markt vrij moet
worden gelaten. De wethouder kan voor de bedrijventerreinen in Den Haag beter
duidelijke richtlijnen geven. De woordvoerder van GroenLinks vraagt om een
concretere invulling daarvan. Deze discussie geeft aan dat de lokale overheid de
marktwerking niet strikt wil hanteren, om bedrijventerreinen betaalbaar te houden
voor ondernemers. Aan het kosten-baten aspect wordt niet de hoogste prioriteit
gegeven (sociale-structuur redenering).

Na bestudering van de beleidsstukken van de gemeente Den Haag blijkt dat vanuit
vier perspectieven naar de kansen van functiemenging wordt gekeken: de economie,
de bedrijfsruimtemarkt en de bewoners, de woningmarkt en stedenbouw. Vanuit de
economie van Den Haag bezien zijn er in de beleidsoptiek van de stad drie redenen
waarom functiemenging in de buurt van belang is.160

160
Er wordt ook gewezen op beperkingen. Vanuit de woningmarkt bekeken is grootschalige bedrijvigheid in de wijk ongewenst,
omdat bedrijvigheid voor overlast zorgt en niet past in het karakter van de buurt en de wijk. Daarnaast levert de visuele
uitstraling van veel bedrijfsactiviteiten, zoals garages, een rommelig straatbeeld op. Grote bedrijfspanden, die ‘s avonds verlaten
zijn of niet verhuurd, hebben geen uitstraling en zorgen voor sociale onveiligheid en vandalisme in de wijk. Ook de druk op het
woon- werkverkeer is een reden om functiemenging in buurten niet grootschalig te stimuleren. Functiemenging draagt namelijk
bij aan verdichting en verdichting zorgt altijd voor meer verkeer.
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Ten eerste heeft binnenstedelijke bedrijvigheid een specifieke functie voor de
werkgelegenheid voor laagopgeleiden en allochtonen. Deze groep is minder mobiel
en minder bereid lang te reizen naar hun werk en is daarom eerder aangewezen op een
werklocatie in de buurt. Het Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing (MPSV)
van

de

gemeente

Den

Haag

schrijft

over

de

kansen

voor

startende

immigrantenondernemers in de wijk dat de stadseconomie versterkt moet worden
door diversificatie van de economische basis met als doelgroepen het midden- en
kleinbedrijf (MKB) en startende (immigranten)ondernemers.161 Ten tweede heeft
bedrijvigheid in de stad een specifieke functie voor een bepaald type werkgelegenheid
en draagt daardoor bij aan de diversiteit van de economie, bijvoorbeeld “creatieve”
economieën zoals kunstenaars. Deze economieën vervullen in binnenstedelijke
gebieden

en

bedrijvencentra

een

broedplaatsfunctie

(incubatiemilieu).

Het

binnenstedelijke gebied biedt goedkope bedrijfsruimte en een vertrouwde omgeving
in de buurt van voorzieningen voor kunstenaars en culturele ondernemingen. Ook de
kunst- en cultuursectoren in deze gebieden dragen bij aan de economie doordat zij
toerisme stimuleren. Ten derde hebben bedrijven, winkels en bewoners behoefte aan
ondernemers in de verzorgende beroepen. Hierbij gaat het onder andere om zakelijke
en

persoonlijke

dienstverlening,

bouwbedrijven,

autoshowrooms

en

groothandelsbedrijven. Deze bedrijven zijn aan de stad gebonden vanwege hun locale
afzetmarkt en oriëntatie op een wijk of stadsdeel en genereren lokale
werkgelegenheid.
Wordt gekeken vanuit het perspectief van de behoefte van de bedrijfsruimtemarkt en
de wensen van bewoners, dan ontstaat het volgende beeld van de kansen voor
functiemenging. In de bedrijfsruimtemarkt is er een voorkeur om functies te mengen
door langs de doorgaande wegen kleine bedrijfs- en praktijkruimte te ontwikkelen.
Daarbij wordt uitgegaan van werkruimten kleiner dan 250 m2. De doorgaande wegen
zijn namelijk beter ontsloten en herkenbaarder voor de bedrijven dan de woonstraten
in de wijk met verkeersdrempels, gebrek aan laad- en losruimte en dertigkilometerzones.

161
Gemeente Den Haag/2000/RIS 074497. Over de stadseconomie schrijft de nota grotestedenbeleid, De Kracht van Den Haag,
dat de stad investeert in “Startende ondernemers, met binnen die laatste groep bijzondere aandacht voor “etnisch
ondernemerschap” (Den Haag 1999b).
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Vanuit de woningmarkt ligt er een voorkeur om woonfuncties te mengen met
kleinschalige bedrijvigheid in de wijk. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:


Kleinschalige bedrijvigheid verhoogt het draagvlak voor horeca, winkels en
diverse andere voorzieningen.



Meersoortig ruimtegebruik biedt afwisseling. Het naast elkaar bestaan van
verschillende functies zorgt voor een levendig en dynamisch straatbeeld. Dit
maakt een wijk sterker en vitaler en voorkomt eentonige, saaie woongebieden.



Kleinschalige bedrijvigheid kan een positieve uitwerking hebben op de
gevoelens van veiligheid.



Bedrijvigheid in de wijk maakt de combinatie van werk- en zorgtaken
gemakkelijker. Dit geldt met name voor vestiging aan huis, zoals bij veel vrije
beroepen mogelijk is.

Er zijn ook stedenbouwkundige overwegingen die wijzen op de voordelen van
functiemenging. Het zorgt namelijk voor een afwisselend beeld. Door functies te
mengen in de wijk kan het grondgebruik voor een deel geoptimaliseerd worden. Op
buurtniveau geldt dat afhankelijk van het type bedrijfslocatie en woonmilieu een
andere ontwikkelingsrichting gewenst is. Wonen en werken kunnen met
functiemenging op een gevarieerde manier op elkaar worden afgestemd. Een
voorbeeld hiervan is het bouwen van bedrijfsruimte op de parterre en woningen op de
verdiepingen daarboven. De grond wordt op een effectieve wijze ingezet om de
ruimtenood in Den Haag voor bedrijfsruimte en woningen op te lossen
(dubbelgrondgebruik).

De maatregelen

Het beleid van de gemeente Den Haag is bedoeld om een match te bereiken tussen de
kenmerken van de Haagse woongebieden en de locatie-eisen van bedrijven, de
wensen van de bewoners en de verkeer-aantrekkende werking van bedrijven in
woongebieden. Daarbij wordt in het beleid onderscheid gemaakt naar de binnenstad,
woonstraten in de wijk, doorgaande wegen, binnenstedelijk bedrijventerrein en
hoofdroutes aan de periferie. Aan de hand van deze locatietypologie worden in het
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beleid de volgende maatregelen genomen om het doel van functiemenging te
realiseren.


Kleinschalige bedrijvigheid met minder dan +/-100 m2 in de woonstraten in de
buurt. Dit geldt ook voor de kantoorvilla’s met een grotere omvang.



Bedrijven in de buurt (groter dan +/-100 m2), langs de doorgaande wegen in
Den Haag. Dit moet gestimuleerd worden waarbij wordt voldaan aan de
verkeerskundige randvoorwaarden en de stedenbouwkundige kwaliteit (zonder
extra kosten voor de ondernemer).



Kleinschalige bedrijvigheid in de binnenstad voor tot +/-250 m2. Hierbij gaat
het om bedrijven, die vanwege hun klantenkring zich in het centrum willen
vestigen.



Kantoor-

bedrijfs-

en

praktijkruimte

groter

dan

+/-500

m2

op

bedrijventerreinen.


Bedrijven aan de hoofdroutes van de periferie. Deze locaties hebben een zeer
verschillend karakter maar ook een goede ontsluiting met elkaar gemeen. De
bedrijven kunnen zowel op de omliggende wijken gericht zijn als op de
regio.162

De volgende figuur geeft weer in welke gebieden functiemenging wordt toegepast.

Figuur 4.1:

Functiemengingsgebieden naar bedrijfsgrootte in Den Haag: 2005

Bron: Gemeente Den Haag/2005/RIS 127027.
162
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Uit figuur 4.1 blijkt dat met name in de “lichtgroene gebieden” functiemenging wordt
toegepast. Daar worden in woonbuurten bedrijfsruimten van minder van 100 m2
gerealiseerd. Dit zijn vooral ook de gebieden met allochtone concentraties (DHIC
2005, 2010).

Voor dit onderzoek zijn twee maatregelen van functiemenging van belang. Ten eerste
de stimulering van het ondernemerschap in bedrijfsverzamelgebouwen

op

bedrijventerreinen en ten tweede hij combineren van bedrijfs- en woonruimte in
woonwijken (dubbelgrondgebruik). Deze maatregelen beschrijf ik hierna.

Bedrijfsverzamelgebouwen en dubbelgrondgebruik

De noodzaak voor passende bedrijfsruimte voor startende ondernemers wordt in de
startersnota van de gemeente Den Haag in 1996 beschreven. Aangegeven wordt dat
dit kan worden gerealiseerd zowel in de vorm van bedrijfsverzamelgebouwen voor
allerlei soorten bedrijvigheid, alsook in de vorm van thematisch ingerichte
bedrijfsverzamelgebouwen zoals de markt voor informatietechnologie in het geval
van de HobBIT, Bedrijvencentrum Fruitweg voor productie, reparatie en groothandel,
en de Caballerofabriek voor creatieve beroepen. Bedrijfsverzamelgebouwen kunnen
ook gebruikt worden om specifieke doelgroepen een extra stimulans te geven voor het
starten van een bedrijf. Dat is het geval bij het bedrijfsverzamelgebouw Diemensie
dat het ondernemerschap van vrouwen wil stimuleren, het bedrijfsverzamelgebouw
voor Chinese ondernemers aan de Gedempte Burgwal in Chinatown en het Chinees
handelscentrum in het industriegebied Zichtenburg in stadsdeel Escamp.

In 2003 gaat de gemeenteraad van Den Haag akkoord met de oprichting van de
Commanditaire Vennootschap (CV) “Starterspanden Den Haag” om het gebrek aan
bedrijfsruimte voor met name startende ondernemers structureel op te lossen. De
starterspanden worden ingezet voor de huisvesting van (startende) ondernemers en
moeten de exploitatielasten ervan laag houden. Dat gebeurt in de vorm van
huurgewenning, met daaraan gekoppeld voorzieningen zoals flexibele huurtermijnen
(easy in, easy out). Het bovenstaande leidt ertoe dat de gemeente Den Haag meerdere
malen overgaat tot het financieren van bedrijfsverzamelgebouwen, het verstrekken
van huurgaranties en het mogelijk maken van “ingroeihuren” of “klimhuren” voor
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startende ondernemers. Dat laatste wil zeggen dat de huurprijzen jaarlijks groeien tot
het niveau van een commercieel huurbedrag. Doorgaans is het de bedoeling om in een
periode van twee tot vijf jaar de commerciële huur te betalen of zich op een andere
plaats te vestigen, zodat weer nieuwe starters kunnen profiteren van de gunstige
huurprijzen van de bedrijfsverzamelgebouwen (broedplaatsfunctie).163

In 2004 geeft het Haagse college wederom aan dat daar waar passende bedrijfsruimte
voor startende en doorstartende ondernemers ontbreekt en marktinitiatieven
uitblijven, de gemeente de ontwikkeling van dergelijke huisvesting moet bevorderen
en ondersteunen.164 In de praktijk zullen ontwikkelaars, zoals commerciële partijen en
corporaties, pas tot realisatie overgaan als er volgens hen voldoende vraag is naar
bepaalde vormen van bedrijfshuisvesting op een bepaalde locatie. De gemeente kan
deze partijen op weg helpen door het geven van een financiële bijdrage. In het kader
van het grotestedenbeleid stelt het ministerie van VROM ook financiële middelen
daarvoor beschikbaar. Middelen die ingezet kunnen worden om commerciële partijen
en corporaties te ondersteunen bij het realiseren van bedrijfsruimte. Dat kan in de
vorm van een bedrijfsverzamelgebouw zijn, maar ook in een andere vorm, zoals
bedrijfshuisvesting gecombineerd met andere functies zoals kantoren aan doorgaande
wegen

in

de

stad

of

een

combinatie

van

kleine

ambachtelijke

en

detailhandelsbedrijven en appartementen in woonwijken. Dit onderzoek richt zich op
de bedrijfsverzamelgebouwen De Schilde, Diemensie en AOC Laakhage.

Den Haag heeft een groot gebrek aan bedrijfs- en woonruimte. Om zowel woningen
voor verschillende inkomensgroepen te realiseren en tegelijkertijd kansen te bieden
aan ondernemerschap, is in de jaren negentig heel bewust gekozen om in de
herstructureringswijken

woon-

en

werkfuncties

te

combineren.

In

het

huisvestingsbeleid wordt ook bewust gekozen voor het combineren van duurdere- en
goedkopere woningen. Deze mix moet er voor zorgen dat er een middenklasse van
bewoners opkomt vanuit de wijk zelf of een nieuwe middenklasse van buiten wordt
aangetrokken. De visie is dat de combinatie van wonen en werken, bedrijvigheid en
met name de laaggeschoolde arbeid in de verzorgende economische sectoren zal
stimuleren. Vanwege de relatie tussen het immigrantenondernemerschap en het
163
Gemeente Den Haag/2005/RIS 127033. Hier is sprake van sociale-structuur redenering. Voor bepaalde groepen worden
gunstige tarieven gehanteerd; onderscheid naar doelgroepen.
164
Den Haag/2004/3713; Gemeente Den Haag/2004/RIS 122669.
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aanbod van nieuwe bedrijfsruimte, is in dit onderzoek er voor gekozen om het
instrument van dubbelgrondgebruik in drie straten te onderzoeken waar de
herstructurering is voltooid: de Vaillantlaan, De Heemstraat en de Hobbemastraat in
het stadsdeel Centrum.

4.2.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de visie en maatregelen beschreven van de tweede casestudie,
namelijk functiemenging. Na bestudering van de beleidsstukken van de gemeente Den
Haag blijkt dat vanuit vier perspectieven naar de kansen van functiemenging wordt
gekeken: de economie, de bedrijfsruimtemarkt en de bewoners, de woningmarkt en
stedenbouw. Uit de verslagen van politieke debatten en beleidsnota’s over
functiemenging blijkt dat de dichotomie van welvaartseconomische en socialestructuur redeneringen tot licht conflicterende argumenten heeft geleid. Het gaat dan
om de vraag of er ingegrepen moet worden in de marktwerking bij het verstrekken
van subsidies voor het huren van bedrijfsruimte. Incidenteel komen vraagstukken van
de kosten en baten aan de orde. De opvatting die veelvuldig naar voren treedt, is dat
groepen die in problemen komen, ondersteund moeten worden. Er is algemene
instemming om beleid te voeren om sociaal-economische achterstanden in
herstructureringsgebieden te bestrijden. Dat verklaart waarom sociale-structuur
redeneringen in dit beleid prominent aanwezig zijn. Er zijn inspanningen gepleegd in
vooral allochtone concentratiegebieden om van Den Haag een “sociaal en economisch
ongedeelde stad” te maken. Inherent daaraan is het onderscheid naar doelgroepen en
het streven naar sociaal-economische gelijkheid.
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HOOFDSTUK V. ONDERNEMERSCHAP IN BEDRIJVENCENTRA EN
ALLOCHTONE WIJKEN

In dit hoofdstuk beschrijf ik de onderzoeksresultaten van de tweede casestudie,
namelijk functiemenging. De onderzochte maatregelen in dit kader zijn:
bedrijfsverzamelgebouwen en dubbelgrondgebruik.
5.1.

Ondernemerschap in bedrijfsverzamelgebouwen: de resultaten

In dit onderzoek heb ik mij beperkt tot drie casussen van bedrijfsverzamelgebouwen,
waarvan twee in wijken met een hoge concentratie allochtonen zijn ontwikkeld, zoals
de Schilde en AOC Laakhage. Diemensie is de derde casus. Dit bedrijvencentrum is
net buiten dit gebied opgezet en voor dit onderzoek geselecteerd vanwege de
specifieke doelgroep ondernemers die daar wordt gehuisvest. Het zijn vrouwen met
een bijstandsuitkering die in het kader van de arbeidsbemiddeling worden
gestimuleerd een bedrijf te starten. Het doel van deze bedrijvencentra is om in
kwetsbare gebieden kansen te bieden aan startende ondernemers of aan doorstarters.
De peildata om de bezettingsgraad in deze bedrijfsverzamelgebouwen te analyseren,
zijn januari 2004, mei 2004, juli 2008 en mei 2009.165 De achtergrondkenmerken van
de ondernemers zijn geanalyseerd op basis van de gegevens uit het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel.

Startende ondernemers in De Schilde

Het bedrijvencentrum De Schilde is in 1997 opgericht om het ondernemerschap in de
meest allochtone wijk, de Schildersbuurt en omgeving, te stimuleren. In januari 2004
komen 43 bedrijven in de Schilde in het Handelsregister voor. Er is op dat moment
sprake van een duidelijke leegstand, omdat het pand niet volledig is ingericht voor
verhuur. Die leegstand wordt voor het grootste deel in 2005 weggewerkt.166 Volgens
165
Op drie meetmomenten is in het Handelsregister van de Kamer Koophandel nagegaan hoeveel bedrijven in de onderzochte
bedrijfsverzamelgebouwen geregistreerd zijn, zowel de actieve als de opgeheven of verhuisde bedrijven. Op de peildatum januari
2004 komen 93 ondernemers in het Handelsregister voor. In mei 2004 volgt de tweede meting. Het aantal geregistreerde
bedrijven bedraagt op dat moment 122: Diemensie 23, De Schilde 44 en AOC Laakhage 55 (N=122). De derde meting vindt in
mei 2009 plaats. Bij deze meting wordt nagegaan hoeveel van deze 122 bedrijven nog (in)actief zijn. Ook wordt nagegaan of
deze bedrijven zich binnen deze bedrijvencentra of daarbuiten hebben gevestigd (in Den Haag of daarbuiten).
166
In juli 2008 staan 95 actieve bedrijven ingeschreven in dit bedrijfsverzamelgebouw (www.kvk.nl).
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een interne evaluatie van de gemeente Den Haag zijn in de eerste helft van 2005, 62
bedrijfsruimtes verhuurd en staan 10 kleinere bedrijfsruimtes leeg.167 Voor een deel is
dat het gevolg van een verbouwing. De overige drie etages zijn opgedeeld in kleine
units, merendeel tussen 15m2 en 40m2, waarvan 57 bedrijven actief zijn in de sector
van uitzendbureaus, loonbedrijven, administratiekantoren, reisbureaus, zakelijke
dienstverlening, telemarketing en ICT. Volgens informatie van Woningbeheer NV is
ongeveer 80 procent van de bedrijven in de Schilde, een startend bedrijf.168 De
meerderheid van de startende ondernemers in dit centrum is eerste generatie
allochtoon (77 procent, n=43).

Startende ondernemers in Diemensie

Het initiatief voor de oprichting van het bedrijfsverzamelgebouw Diemensie is in
1987 genomen door de gemeente Den Haag, de bedrijfsadviesgroep van de Stichting
Vrouw en Werk en het Stedelijk Buro Opbouwwerk. Dit initiatief komt voort uit het
stimuleringsbeleid van de gemeente voor (door)startende ondernemers en vormt een
onderdeel van het gemeentelijke werkgelegenheidsbeleid. Uit gegevens van de Kamer
van Koophandel blijkt dat het aantal vrouwelijke starters in Den Haag structureel
lager is dan het aantal mannelijke starters (Den Haag 1996). Vanwege de
achterstandspositie is er voor gekozen om een bedrijfsverzamelgebouw specifiek voor
deze doelgroep te creëren. In 2002 zijn 22 ondernemers in Diemensie actief. In
januari 2004 is dat aantal teruggelopen tot 14. Van alle ondernemers zijn 11 (50
procent) eerste generatie allochtoon.

Startende ondernemers in AOC Laakhage

Bij de herstructurering van Laakhaven-West is het bedrijvencentrum AOC Laakhage
in tact gehouden. Dit centrum biedt ruimte aan zowel starters als gevestigde
ondernemers. In januari 2004 zijn 36 ondernemers hier gehuisvest. Van dit aantal
zijn 23 (64 procent) eerste generatie allochtoon.169 Van alle ondernemers in de
167
Op voorhand wordt rekening gehouden met leegstand in dit bedrijvencentrum. Om dit te voorkomen wordt daarom besloten
ook bedrijven van buiten de Schilderswijk in De Schilde te laten vestigen. In de eerste opzet van dit centrum is de visie om een
relatie te leggen tussen de ondernemers en hun buurt.
168
Gemeente Den Haag/2005/RIS 125343.
169
Op 31 juli 2008 staan zestig actieve bedrijven ingeschreven in dit bedrijfsverzamelgebouw (www.kvk.nl). In het politieke
debat is dit bedrijfsverzamelgebouw een enkele keer aan de orde geweest toen de bestemming voor het gebied Laakhaven-West
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onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen is gemiddeld tweederde (64 procent) eerste
generatie allochtoon. De tweede generatie is buiten beschouwing gelaten omdat het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel deze groep niet registreert. Reken ik
die groep (circa 15%) er ook bij dan wordt duidelijk dat de bedrijfsverzamelgebouwen
vooral kansen bieden aan allochtonen om een bedrijf te starten.

De betekenis van de bedrijvencentra als broedplaatsen

De vraag is of de drie onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen de ambitie van een
broedplaats waarmaken. Om deze vraag te beantwoorden heb ik het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel geraadpleegd; in mei 2004 en in mei 2009. De
resultaten daarvan zijn in de volgende tabel opgenomen.

Tabel 5.1:

Actieve bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen: mei 2004 - mei
2009

Aantal

Aantal
actief:
2004

Percentage
actief

Diemensie

23

13

57%

De Schilde
AOC
Laakhage

44

33

75%

55

45

82%

122
Aantal

91
In hetzelfde
pand
gebleven:
2009

75%
Naar ander
pand
verhuisd:
2009

Diemensie

23

7

3

13%

10

43%

De Schilde
AOC
Laakhage

44

6

13

30%

19

43%

55

1

18

33%

19

35%

Totaal

122

14

34

28%

48

39%

Alle
bedrijven:
2004

Totaal
Alle
bedrijven:
2004

Percentage

Percentage

Totaal
actief:
2009

aan de orde is gesteld. Over de resultaten van het startend ondernemerschap in dit bedrijfsverzamelgebouw is in de politieke
beraadslaging geen informatie terug te vinden.
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Uit tabel 5.1 blijkt het volgende.

Van de totaal 122 ondernemers die in mei 2004 in Diemensie, De Schilde en AOC
Laakhage ingeschreven staan, is gemiddeld 75 procent actief.170

Van alle 122

ondernemers die in mei 2004 in het Handelsregister voorkomen, zijn in mei 2009, 48
(39 procent) nog steeds actief. Van deze 48 ondernemers verlaten 34 (71 procent)
deze bedrijfsverzamelgebouwen om zich op andere locaties te vestigen; 14
ondernemers (29 procent) blijven in deze drie bedrijfsverzamelgebouwen. Van de 34
ondernemers die de bedrijvencentra verlaten, vestigen 10 (bijna 30 procent) zich
buiten de gemeente Den Haag. Uit deze cijfers blijkt dat de onderzochte
bedrijvencentra hun rol als broedplaats waarmaken.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat van de nieuw gestarte
bedrijven 50 procent na 5 jaar nog steeds actief is.171 Uit gegevens van het EIM
(2004a) blijkt dat na gemiddeld 5,5 jaar 49 procent en na gemiddeld 9,5 jaar 36
procent van de bedrijven nog steeds actief is (EIM 2004a). Het overlevingspercentage
in de drie onderzochte bedrijvencentra in Den Haag neemt na verloop van tijd af en
volgt min of meer de landelijke trend (EIM 2004a en EIM 2004b).

5.2.

Dubbelgrondgebruik: de resultaten

Met dubbelgrondgebruik wil de stad Den Haag optimaal gebruik maken van de
schaarse ruimte door wonen en bedrijvigheid aan elkaar te koppelen. Deze vorm van
functiemenging, als onderdeel van het herstructureringsprogramma, is in Den Haag
nog volop gaande zodat het eindresultaat nog niet is bereikt. Indicatief kan wel
worden aangegeven wat de effecten zijn van dubbelgrondgebruik in vooral de
herstructureringsgebieden. Daartoe heb ik drie straten in de Haagse Schildersbuurt
onderzocht. De Vaillantlaan, die voor de aanvang van het eerste convenant
grotestedenbeleid al grotendeels is ontwikkeld, en de Hobbemastraat en De
Heemstraat, waarvan de ontwikkeling respectievelijk tijdens het eerste en tweede
GSB convenant is voltooid.

170
171
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Deze ondernemers zijn op verschillende tijdstippen ingestroomd.
Den Haag (2006); EIM (2004a).

De vraag bij dit deelonderzoek is of dubbelgrondgebruik als instrument van
functiemenging kansen biedt aan immigrantenondernemerschap in allochtone
woonbuurten. De volgende tabel geeft aan hoeveel van de gerealiseerde
bedrijfsruimte in deze drie straten in het kader van dubbelgrondgebruik door
immigrantenondernemers zijn bezet.172

Tabel 5.2:

Immigrantenondernemers in dubbelgrondgebruik straten: 2005

Straat

Aantal ondernemers in oktober 2005 Percentage
in het Handelsregister van de Kamer immigrantenondernemers
van Koophandel

Vaillantlaan

72

89%

De Heemstraat

15

98%

Hobbemastraat

113

90%

Totaal

N=200

-

Dit deelonderzoek geeft aan dat ruim negentig procent van de ondernemers, dat in het
kader van dubbelgrondgebruik een bedrijf in dit herstructureringsgebied heeft
opgezet, een immigrantenondernemer is. Al deze bedrijven zijn daar nieuw gevestigd
in een gebied dat geboekt staat als een allochtone buurt. Hieruit kunnen we opmaken
dat een aanbod van bedrijfsruimte in allochtone concentratiegebieden tegemoet komt
aan

een

vraag

onder

voornamelijk

de

allochtone

bevolking.

Allochtone

concentratiegebieden spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en de ontwikkeling
van het immigrantenondernemerschap. Allochtonen hebben daar kun klanten en
bovendien trekken zij ook klanten aan uit gebieden die veel verder liggen dan de
vestigingsbuurt van het bedrijf.

Dit deelonderzoek naar dubbelgrondgebruik geeft een goede indicatie van de relatie
tussen de concentratie van allochtonen in woonwijken en de ontwikkeling van het
immigrantenondernemerschap. Dubbelgrondgebruik als instrument is met name in de
stadsdelen Centrum, Laak, Escamp en Leidschenveen-Ypenburg toegepast.

De

stadsdelen Centrum, Laak en Escamp hebben de grootste voorraad vooroorlogse
woningen en tellen de meeste allochtone inwoners. In deze gebieden zijn de oude
172
Bij de politieke bespreking van functiemenging komen de resultaten van dubbelgrondgebruik in allochtone concentratiewijken
en de consequenties voor het immigrantenondernemerschap niet aan de orde. Dat maakt dat hier geen eerste-orde vertogen vanuit
een politieke invalshoek kunnen worden beschreven.
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woningen vervangen door nieuwe, waarbij zoveel mogelijk bedrijfsruimten op de
begane grond zijn teruggebouwd. Het doel is om minimaal hetzelfde aantal terug te
bouwen. Het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en het Wateringse Veld in stadsdeel
Escamp zijn Vinexlocaties, waar nieuwe wijken worden gebouwd vanuit de visie van
dubbelgrondgebruik.

Uit de demografische gegevens van dit gebied maken we op dat steeds meer
allochtonen zich in deze (middenklasse) wijken vestigen. Het feit dat in deze
stadsdelen de meeste allochtonen wonen, maakt het voorspelbaar dat met de
voltooiing

van

de

totale

herstructurering

van

de

stad

Den

Haag

het

immigrantenondernemerschap in deze gebieden zal toenemen, als voldoende
bedrijfsruimte wordt gebouwd. De eerste voortekenen worden al zichtbaar, zoals uit
de

volgende

tabellen

blijkt.

In

deze

tabellen

wordt

het

aantal

immigrantenondernemers weergegeven naar hun geografische spreiding over de acht
stadsdelen van Den Haag, gerelateerd aan het aantal allochtone inwoners.
Tabel 5.3:

Aantal en percentage ondernemers naar stadsdelen en etnische afkomst
in Den Haag 2005 173

173

In 2005 telt Den Haag 7.000 1e generatie allochtone ondernemers. KplusV heeft dit aantal bijgesteld naar 7.928 door de 2e
generatie allochtonen daarbij op te tellen. Het totaal aantal ondernemers in 2005 in Den Haag bedraagt 28.688 (KplusV 2005).
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Tabel 5.4:

Aantal inwoners en percentage immigrantenondernemers naar
stadsdelen174

Stadsdeel

Aantal

Aantal

Percentage

Percentage

Percentage

inwoners

autochtonen

autochtonen

immigranten

immigranten-

in 2006

ondernemers

Loosduinen

46.128

35.082

76

24

13

Scheveningen

52.782

38.750

73

27

18

Leidschenveen-

34.664

23.728

68

32

19

Haagse Hout

41.387

25.944

63

37

23

Segbroek

58.708

37.501

64

36

24

Escamp

107.876

57.012

53

47

35

Centrum

96.977

29.967

31

69

38

Laak

37.058

13.732

37

63

41

Totaal

475.580

261.716

-

-

-

Ypenburg

Uit de voorgaande tabellen blijkt dat immigrantenondernemers hun bedrijven vooral
starten in wijken met een concentratie van allochtonen, zoals in de buurten van de
stadsdelen Centrum en Laak.175 De oorspronkelijke Hagenaars zijn massaal uit deze
gebieden weggetrokken, waardoor een voorzieningengebied voor autochtone
ondernemers is weggevallen. Allochtonen hebben daar wel een voorzieningengebied
en spelen daarop in. Ook het stadsdeel Escamp gevolgd door LeidschenveenYpenburg zijn in de lift en vooral in trek bij de Surinaamse en Turkse ondernemers.
Dit stadsdeel huisvest steeds meer niet-westerse allochtonen. Een belangrijke oorzaak
daarvan is de binnenstedelijke migratie van allochtonen mede als gevolg van de
herstructurering waardoor mogelijkheden ontstaan voor immigrantenondernemers om
in deze nieuwe gebieden bedrijven te starten.

5.3.

Resultaten en beleidsdiscoursen

In 1999, 2000 en 2005 worden de resultaten van de bedrijfsverzamelgebouwen door
de gemeenteraad en de raadscommissies uitvoerig besproken.176 De Schilde en

174
Den Haag (2006). Bewerking auteur. Een deel van stadsdeel Centrum is een uitgaansgebied voor heel Den Haag, waar ook de
autochtone bedrijven geconcentreerd zijn. Ondanks de hoge concentratie allochtonen in dit stadsdeel is het niveau van het aantal
autochtone ondernemers daardoor relatief groter. Dit verklaart het verschil met het stadsdeel Laak dat het hoogste aandeel
immigrantenondernemers telt met een iets lager percentage allochtonen dan in stadsdeel Centrum.
175
Het Doelstelling-2 gebied maakt onderdeel uit van de stadsdelen Centrum en Laak.
176
In 1999 Gemeente Den Haag/RIS 055487. In 2000 (Gemeente Den Haag/RIS 073250). In 2005 (Gemeente Den
Haag/2005/RIS 127033).
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Diemensie komen in de bestuurlijke bespreking van de resultaten veelvuldig ter
sprake. AOC Laakhage is geen onderwerp van politiek debat, waarschijnlijk omdat dit
bedrijfsverzamelgebouw zonder gemeentelijke subsidies is opgezet. De politieke
discussie wordt gevoerd over de volgende deelthema’s: de verblijfsduur in
bedrijfsverzamelgebouwen, marktwerking en

gesubsidieerde

financiering, de

bedrijfsvorm en legaliteit van bedrijven, en de clustering van specifieke bedrijven en
doelgroepen.

De verblijfsduur en subsidiering van bedrijfsverzamelgebouwen

Het bedrijfsverzamelgebouw De Schilde is veelvuldig onderwerp van politiek debat.
Over de verblijfsduur van ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen zoals De
Schilde geeft de VVD in 1999 aan te pleiten voor een tijdslimiet voor succesvolle
starters.177 De VVD vraagt aan de wethouder economie om in het beleid een bepaling
over een verblijfslimiet op te nemen.178 In 2000 krijgt de verblijfsduur van starters in
bedrijfsverzamelgebouwen in de politieke discussie een vervolg. Gewezen wordt op
het bedrijfsverzamelgebouw de HobBit waar de subsidiering maximaal twee jaar
duurt. De VVD geeft aan te willen voorkomen dat ondernemingen die allang
zelfstandig zijn en zichzelf kunnen redden nog in een verzamelgebouw blijven zitten
wegens de lage huur.179 De wethouder geeft aan dat dit punt wordt meegenomen en
dat daarover in toekomstige contracten een bepaling moet worden opgenomen. De
SGP/RPF/GPV merkt op dat men zich weliswaar kan voornemen een bedrijf na een
bepaalde tijd te laten uitstromen, maar dan is men ook verplicht om vervangende
ruimte beschikbaar te hebben en die is er niet genoeg. De directeur economie geeft
aan dat het omliggende gebied van het bedrijfsverzamelgebouw De Schilde is
aangewezen als kansenzone met als doel om te proberen er bedrijven naar toe te
halen. Het is daarom verkeerd om vervolgens na een relatief korte tijd alweer op
vertrek aan te dringen. De wethouder wijst er ook op dat ruimte vinden na de doorstart
nu eenmaal een probleem is, dat wordt veroorzaakt door de schaarste op de markt.
Daarvoor moet een oplossing komen. De PPS informeert naar aanleiding van de
discussie of er sprake is van huurdifferentiatie in De Schilde of dat een normaal
bedrijf evenveel betaalt als een starter. In de beantwoording wordt gewezen op het
177

Gemeente Den Haag/1999/RIS 055487.
Gemeente Den Haag/1999/RIS 055487.
179
Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250.
178
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gegeven dat de huurprijs een zaak is van onderhandelingen tussen de verhuurder en de
cliënt. De gemeente heeft daar geen bemoeienis mee. De wethouder economie (VVD)
stelt echter vast dat de huisvestingssituatie van starters problematisch is en dat
bedrijfsverzamelgebouwen tot op zekere hoogte een oplossing bieden, maar niet in
alle gevallen. Er zijn in de stad eenvoudigweg te weinig plekken waar goedkoop en
laagdrempelig startende ondernemers kunnen worden gehuisvest. Als gevolg daarvan
moet worden uitgeweken naar relatief dure huisvesting. De financieringsstructuur van
de verzamelgebouwen zorgt mede voor de hoge huurprijzen. Deze moeten budgettair
neutraal geëxploiteerd worden. Dat beperkt de subsidieduur en het subsidiebedrag. Er
moet daarom worden nagegaan of er nog andere mogelijkheden zijn om de huren
omlaag te krijgen. De wethouder geeft aan dat het hele Doelstelling-2 gebied nog eens
nauwkeurig moet worden onderzocht op mogelijk geschikte huisvesting. Ook moet
onderzocht worden of er in Brussel wellicht nog gelden voor dit doel te verwerven
zijn.180 De PvdA merkt op dat de schaarste aan bedrijfsruimte ook kan samenhangen
met het eigen beleid. Als onderbouwing wordt gemeld dat in het HTM-gebouw bijna
alle beschikbare bedrijfsruimten in een keer verhuurd zijn aan één bedrijf. Dan is er
bijna niets meer over om te verhuren aan andere bedrijven.181

In 2005 zijn de betaalbaarheid en subsidiering van bedrijfsruimte voor starters in
bedrijfsverzamelgebouwen weer onderwerp van politieke discussie. Over de
subsidiering is er algemene instemming dat de gemeentelijke overheid deze partijen
een duwtje in de rug kan geven door middel van een financiële bijdrage.182 Er kunnen
middelen ingezet worden om commerciële partijen en corporaties te ondersteunen bij
het

realiseren

van

de

bedrijfsruimte.

Dat

kan

in

de

vorm

van

een

bedrijfsverzamelgebouw, maar vanwege de beperkte vraag naar deze vorm van
bedrijfshuisvesting, kan ook gedacht worden aan gecombineerde andere functies zoals
kantoren en woningen. Vanwege de hoge kosten is de gemeente meerdere malen
overgegaan tot het financieren van vooral bedrijfsverzamelgebouwen. Zonder een
bijdrage van de gemeente zou de markt het ontwikkelen van dergelijke projecten niet
oppakken. De stichtingskosten om een gebouw aan te kopen en te herontwikkelen zijn
vanwege de onrendabele top hoger dan de waarde die het gebouw na de

180

Gemeente Den Haag/1999/RIS 055487.
Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250.
182
Gemeente Den Haag/2003/RIS 109312; Gemeente Den Haag/DSO/2005.1218 11.
181
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herontwikkeling zou hebben, omdat het voor een specifieke doelgroep met een
aangepast huurprijsniveau (starters, kleine units) is ontwikkeld.183

Bedrijfsvorm en legaliteit

In het politieke debat in 2000 is ook de vraag van de VVD aan de orde of in
bedrijfsverzamelgebouwen, die voor startende ondernemers zijn bedoeld, ook
stichtingen gevestigd kunnen worden.184 In het gebouw De Schilde is namelijk ruimte
verhuurd aan de Regionale Steunfunctie Allochtonen (RSA). De VVD wil weten of
zo'n organisatie in een gebouw voor startende ondernemers thuishoort.185 De
wethouder economie (VVD) geeft aan dat de verhuur aan RSA binnen de URBANsubsidieregels is toegestaan. Bij voorkeur zou dit verhuurd zijn aan “harde”
economische bedrijvigheid, maar wegens de eis van een budgettair neutrale
exploitatie is gebruik gemaakt van deze uitwijkmogelijkheid.186 De wethouder geeft
aan dat er altijd starters zijn die zonder overheidsbemoeienis een bedrijf beginnen en
slagen. De gemeente heeft alleen te maken met degenen die dat niet aandurven of
aankunnen. Met het huidige beleid en instrumentarium is de gemeente zeer goed in
staat deze groep te bedienen. Bovendien is het startersbeleid een integraal
binnengemeentelijk project, waarbij alle gemeentelijke diensten zijn aangesloten. De
komende jaren zal een nog slagvaardiger aanpak mogelijk zijn.187 Uit dit debat blijkt
dat de bezetting van de bedrijfsverzamelgebouwen een rol speelt bij de verhuur van
bedrijfsruimten. Er wordt een kosten-baten afweging gemaakt om ook stichtingen te
huisvesten.188 De directeur economie merkt in dit verband op dat niet alle ruimtes in
De Schilde alléén voor starters zijn bestemd. De gemeente heeft in feite getracht met
veel kunst- en vliegwerk de betaalbaarheid van bedrijfsverzamelgebouwen te
garanderen.

Het vraagstuk van legale huisvesting komt zijdelings aan de orde. D66 en VVD
hebben dit thema naar voren gebracht. Het betreft de huisvesting van loonbedrijven in
183
De onrendabele top is dat deel van de investering om de bouw van een woning of pand te bekostigen, dat geen rendement
oplevert. Hoe hoger de grondprijs, hoe hoger de onrendabele top.
184
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Overigs zijn op het totaal van 299 bedrijven, 35 (11 procent) stichtingen in de drie onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen
gevestigd, waarvan 43 procent uiteindelijk ophoudt te bestaan, waaronder RSA. Deze meting wordt in mei 2009 gedaan. Het
betreft alle bedrijven die zich tot dan in deze drie bedrijfsverzamelgebouwen hebben gevestigd.
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De Schilde. Deze twee fracties merken op dat veel starters in de sector landbouw
(agrarische loonbedrijven) zitten. D66 vraagt zich af of de gemeente met deze
eenzijdigheid blij moet zijn, omdat bekend is dat bij loonbedrijven nogal wat “kaf
onder het koren” zit. De VVD is opgevallen dat zich onder de ondernemingen in het
bedrijfsverzamelgebouw De Schilde een aantal agrarische loonbedrijven is gevestigd.
De woordvoerder gaat er van uit dat is nagegaan of deze wettelijk gezien clean zijn,
omdat illegale huisvesting strijdig is met het realiseren van de doelstelling.189 Veel
debat hebben deze vragen niet opgeleverd.

Clustering van bedrijven en doelgroepen

De vraag van het clusteren van één type bedrijf in bedrijfsverzamelgebouwen is in
2000 in een bestuurlijke bespreking aan de orde.190 De woordvoerder van
SGP/RPF/GPV geeft aan dat De Schilde van een geheel andere orde is dan
bijvoorbeeld de HobBit in de Ledelstraat, die een zeer groot succes is omdat het
bedrijven van één soort huisvest. Dat geeft een onderling gevoel van verbondenheid.
Zeker voor starters die hun netwerken nog moeten opbouwen is dat van belang. De
woordvoerder van deze partij pleit er daarom voor om toekomstige nieuwe
bedrijfsverzamelgebouwen te bestemmen voor één type bedrijvigheid. Zoals
inmiddels de voormalige HTM-garage, die is bestemd voor reparatiebedrijven. De
wethouder economie zegt in dit verband dat het zeker meerwaarde heeft om
gelijksoortig

georiënteerde

bedrijven

bij

elkaar

te

plaatsen

in

hetzelfde

verzamelgebouw, zoals in de HobBit. Men kan van elkaar leren, van elkaars diensten
gebruik maken en staat gezamenlijk sterker in de marketing.191 PvdA en VVD
ondersteunen deze opvatting. Opmerkelijk is dat men in dit debat niet praat over het
mislukken van Diemensie in de beginfase toen daar alleen vrouwelijke ondernemers
zijn gehuisvest. De opvatting bij deze keuze is namelijk ook dat men van elkaar kan
leren en de diensten delen.

De resultaten van het bedrijfsverzamelgebouw Diemensie is een aantal keren aan de
orde gesteld in de gemeenteraad en de raadscommissie. De Stichting Diemensie
exploiteert vanaf 1989 dit bedrijfsverzamelgebouw voor (en door) startende
189
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vrouwelijke ondernemers. De gemeente verhuurt dit gebouw tegen niet-commerciële
voorwaarden aan deze stichting. Tien jaar lang wordt het pand geëxploiteerd met de
inzet van vrijwilligers en uit eigen inkomsten, zonder subsidies. In die periode is de
exploitatie vrijwel kostendekkend.192 Sponsoren voor de speciale activiteiten zijn de
Nutsspaarbank, Stichting Vrouw en Werk, de service club Zonta II, het VSB-fonds en
Aegon. Dit bedrijfsverzamelgebouw is exclusief opgezet voor vrouwelijke
ondernemers vanwege het achterblijven van het ondernemerschap van vrouwen. De
begeleiding van deze doelgroep en professionalisering van de bedrijfsvoering zijn
punten van zorg in de ontwikkeling van het ondernemerschap van vrouwen. De
Stichting Diemensie biedt daarom professionele bedrijfsruimten en faciliteiten tegen
niet-commerciële marktvoorwaarden aan. Er wordt gezorgd voor een stimulerende
omgeving voor (door)startende voltijd en deeltijd zelfstandigen. Na tien jaar van
bedrijfsvoering evalueert het bestuur de resultaten. Omdat vrouwelijke starters een
lastig te benaderen doelgroep blijkt, die bovendien moeilijk over de streep getrokken
kan worden om hun bedrijf buitenshuis te vestigen, kampt Diemensie met steeds
groeiende leegstand. Een andere reden waarom dit project specifiek voor vrouwen
niet aanslaat, is het feit dat vooral vrouwen uit de bijstand naar het ondernemerschap
zijn gestimuleerd. Na het wegvallen van de bijstandsuitkering valt ook een deel van
de inkomsten weg en kunnen de bedrijven zich niet meer staande houden. Het bestuur
van de Stichting Diemensie besluit daarom medio 1990 haar doelgroep te verbreden
van

(door)startende

vrouwelijke

ondernemers

naar

alle

(door)startende

ondernemers.193 In 2000 is het bedrijvencentrum Diemensie wederom onderwerp van
politiek debat. 194 De VVD geeft aan voorstander te zijn van een limitatief verblijf van
ondernemers in de Diemensie met gebruikmaking van een gesubsidieerde
voorziening. De VVD informeert bij de wethouder economie (VVD) of hij een
overzicht kan geven van de verblijfsduur per type onderneming. De wethouder geeft
aan het idee van een beperking van de verblijfsduur te overwegen. Dit aspect zal aan
de orde komen bij de behandeling van het raadsvoorstel en de evaluatie van het
startersbeleid in datzelfde jaar. Dit thema wordt uiteindelijk wel aan de orde gesteld,
maar het beleid niet aangepast. Ook wordt de verblijfsduur van de ondernemers niet
aan de orde gesteld. Aangegeven wordt dat het besluit of starters ook na de
192

In 1997 verkoopt de gemeente een aantal bedrijfspanden aan Stedelijk Belang. Vanaf 2003 is dat onderdeel geworden van
Starterspanden Den Haag BV/CV. Het bedrijfsverzamelpand Diemensie maakt hier onderdeel van uit.
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aanvangsfase nog in Diemensie mogen blijven bij deze stichting zelf ligt en niet bij de
gemeente. Via de subsidievoorwaarden kan daarin wel sturend worden opgetreden.

In 2004 is Diemensie weer onderwerp van politieke discussie. D66 gaat in op de
ontstane problemen van dit bedrijfsverzamelgebouw.195 D66 wijst er op dat het
bedrijfsverzamelgebouw, waar Diemensie is gehuisvest, door Stedelijk Belang NV is
verkocht aan de Stichting Escorial. Vervolgens komt dit bedrijfsverzamelgebouw,
althans de bedrijven die er in zitten, in de problemen. Men kan wel mooie
doelstellingen op papier zetten, maar de gemeente moet ervoor zorgen dat de zittende
bedrijven dan daar ook blijven. Naar aanleiding van vragen

over het

bedrijfsverzamelgebouw Diemensie meldt de wethouder (VVD) begrepen te hebben
dat deze stichting in onderhandeling is met de huidige eigenaar. Er is een
mogelijkheid dat het pand teruggekocht kan worden en dan wordt dat behouden voor
startende ondernemers. Na 2004 komen de resultaten van Diemensie in de openbare
politieke beraadslagingen niet meer terug.196 De prestaties van Diemensie worden
daarna dan ook onderbelicht.

5.4.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de onderzoeksresultaten beschreven van de tweede casestudie,
namelijk functiemenging.

In heb mij beperkt tot een studie naar drie

bedrijfsverzamelgebouwen: De Schilde, Diemensie en OAC Laakhage. Uit dit
onderzoek blijkt dat 48 (39 procent) van alle ondernemers die zich tot mei 2004 in
deze bedrijfsverzamelgebouwen hebben ingeschreven (N=122), exact vijf jaar later
nog steeds actief zijn. Van deze 48 ondernemers verlaat 71 procent deze
bedrijfsverzamelgebouwen om zich op andere locaties te vestigen en 29 procent blijft
daar gehuisvest. Bedrijfsverzamelgebouwen bieden dus kansen als broedplaats voor
startend ondernemerschap. De onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen trekken
relatief

meer

immigrantenondernemers

aan.

In

de

drie

onderzochte

bedrijfsverzamelgebouwen is circa tweederde van de ondernemers een eerste
generatie allochtoon (de tweede generatie is niet meegeteld, omdat zij niet in het
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Handelsregister wordt geregistreerd). In kwantitatieve zin is hiermee echter geen
grote inhaalslag gepleegd.

Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat dubbelgrondgebruik in de onderzochte
herstructureringswijken een positief effect heeft op het immigrantenondernemerschap.
In drie onderzochte straten in de Schildersbuurt is negentig procent van de
ondernemers een allochtoon.

Belicht ik de resultaten vanuit de eerste-orde vertogen zoals die in de politieke
beraadslagingen tot uiting komen, dan valt het volgende op. In het politieke debat is
weinig aandacht voor de effecten van dubbelgrondgebruik op de ontwikkeling van het
(immigranten)ondernemerschap. Ook de prestaties van de bedrijfsverzamelgebouwen
trekken nauwelijks politieke aandacht. Op het niveau van contextueel vertoog worden
oplossingen gezocht in het realiseren van meer bedrijfsruimte, het subsidiëren van
bedrijfsruimte, onderzoeken van de mogelijkheden voor Europese subsidie, het
realiseren van andere bedrijfslocaties, het uitbreiden van de doelgroep en clustering
van hetzelfde type bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw.

Er is veel discussie over de betaalbaarheid van bedrijfsverzamelgebouwen en over de
vraag of er al dan niet sprake moet zijn van een gelimiteerde verblijfsduur van
bedrijven waarvan de huurprijzen worden gesubsidieerd. Hoewel in het debat het
kosten- en batenvraagstuk aan de orde komt en impliciet wordt gewezen op
concurrentievervalsing, is er consensus in de lokale politiek om startende
ondernemers financieel te ondersteunen. Zonder subsidies in de vorm van klimhuren
zal de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komen, is het uitgangspunt. Het
zal

contraproductief

zijn

om

succesvolle

bedrijven

gedwongen

uit

bedrijfsverzamelgebouwen te laten vertrekken. De gemeente ziet zich daarom
genoodzaakt om subsidie te verstrekken en ondernemers langer dan de toegestane
termijn te gedogen in de bedrijfsverzamelgebouwen. Het betaalbaar houden van
bedrijfsverzamelgebouwen heeft er toe geleid dat ook niet commerciële bedrijven,
zoals stichtingen met een maatschappelijk doel, zijn gehuisvest. Uit de politieke
debatten blijkt dat de gemeente Den Haag continu worstelt met het betaalbaar
houden van bedrijfsverzamelgebouwen en dat met veel kunst- en vliegwerk realiseert.
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HOOFDSTUK VI.

MULTICULTUREEL TOERISME

In dit hoofdstuk richt ik mij tot de derde casestudie, namelijk multicultureel toerisme.
Ik beschrijf de visie van het Rijk en de gemeente Den Haag op het thema
multicultureel toerisme en de maatregelen die zijn genomen om het
immigrantenondernemerschap in allochtone concentratiewijken te bevorderen.
6.1.

De verkenning van een nieuwe markt

Voor de aanvang van het grotestedenbeleid (GSB) in 1995 is er nauwelijks aandacht
voor de stimulering van toerisme en recreatie in de steden. Met het grotestedenbeleid
is dat veranderd. Het stadseconomische beleid richt zich zowel in het eerste als het
tweede GSB-convenant op een vermindering van de (langdurige) werkloosheid en een
vergroting van de werkgelegenheid in de steden.197 De ontwikkeling van
bedrijventerreinen, de ondersteuning van starters en de bevordering van toerisme
worden in beide convenanten als de belangrijkste activiteiten gezien om deze doelen
te bereiken.198 In december 1999 worden tussen het Rijk en dertig steden in het
tweede GSB-convenant integrale stadsvisies opgenomen over toerisme en recreatie.
Voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie in de grote steden worden echter geen
aparte middelen ingezet. Toerisme valt onder de economische pijler van het GSB en
gemeenten kunnen in de zogenaamde Meerjarige Ontwikkelingsplannen (MOP's) zelf
bepalen of en in welke omvang zij willen inzetten op de ontwikkeling van toerisme.
De gemeenten krijgen een grote mate van beleidsvrijheid en flexibiliteit binnen de
GSB-pijlers bij de uitwerking van de programma's in concrete projecten.199 Als
gevolg van deze beleidsvrijheid worden in de gemeentelijke plannen op de thema’s
toerisme en recreatie verschillen zichtbaar in ambitieniveau, concretisering van
doelstellingen en in de uitwerking van de acties. In zijn algemeenheid richten de
gemeenten zich op vergroting van het internationale verblijfstoerisme en het regionale
koop- en dagtoerisme

om een toename te realiseren

in het

niveau van de

bestedingen, bezoekersaantallen en werkgelegenheid.200 Over multicultureel toerisme
wordt in de beleidsstukken van de nationale overheid niets gezegd. Op lokaal niveau
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is die aandacht er wel. De beleidsaandacht voor het vermarkten van multiculturele
producten in allochtone buurten is een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in het
stadseconomische beleid van de gemeente Den Haag. Het PvdA-raadslid Johan
Chandoe lanceert in 1980 het idee van een internationale wijk in Den Haag in een
interview in de Haagsche Courant.201 Deze toenmalige politicus geeft aan dat Den
Haag geen ruimte heeft om een nieuwe internationale wijk te bouwen en daarom moet
je klein beginnen. Klein beginnen komt neer op een soort SOHO in Den Haag naar
het voorbeeld van Londen waar ook een internationaal cultureel trefpunt voor alle
Hagenaars gevestigd wordt. Er moet een internationale straat komen die als een markt
wordt ingericht met boetiekjes en kraampjes met etenswaren.202 In deze internationale
straat moet je kennis kunnen maken met elkaars gewoonten, een straat die op een
gegeven moment uitgroeit tot een wijk als toeristische trekpleister. In een op te richten
internationaal trefcentrum op dezelfde locatie moet ook plaats zijn voor het houden
van culturele feesten. Het toenmalige raadslid verbaast zich over het feit dat in een
stad als Den Haag geen internationaal trefpunt bestaat waar culturele activiteiten
worden uitgewisseld. Hij gaat er van uit dat immigranten zich permanent in
Nederland zullen vestigen en de stad Den Haag moet zich daarop voorbereiden en
voorzieningen treffen.203

In 1982 dient het toenmalige PvdA-raadslid Chandoe een motie in om een
haalbaarheidsonderzoek te doen naar een multicultureel centrum met internationale
uitstraling. Met deze motie wordt beoogd om in Den Haag: “Een ontmoetingsplaats te
creëren waarin mensen uit etnisch-culturele groepen in de gelegenheid gesteld worden
om aan autochtone inwoners van deze stad de aan hun cultuur verbonden bijzondere
waarden uit te dragen. Dit zowel op cultureel, educatief, sociaal-cultureel als
economisch terrein”.204 De gemeenteraad stemt in met deze motie zodat een
haalbaarheidsonderzoek kan worden gestart. De feitelijke uitvoering van deze motie
start pas in 1988.
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Haagsche Courant 12 juli 1980.
Het voornemen is dit trefpunt aan de Bezemstraat, het huidige Rabbijn Maarsenplein, te vestigen.
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door de onderzoeksbureaus Terp en Atlas wordt verricht, te begeleiden.
202

128

Dit onderzoek richt zich op: de haalbaarheid van een multicultureel centrum met een
theaterzaal, bioscoop, expositieruimte, galerie, tentoonstellingsruimte, repetitie- en
lesruimten, een discotheek gericht op de muziek uit de herkomstlanden van etnischculturele groepen, bedrijfsruimten, een feestzaal en een “hammam”.

Terwijl het onderzoek van Terp en Atlas nog moet beginnen wordt in 1987 een
bedrijfsverzamelcentrum aan de Hoefkade nabij het Station Holland Spoor opgezet
dat veel weg heeft van een multiculturele markt. Deze “Bazar Hoefkade” ontstaat als
een

startende

stadsvernieuwingsoperatie.205

Deze

“Bazar”

moet

het

immigrantenondernemerschap, de verhandeling van multiculturele producten en
wonen in een drukke winkelstraat in een wijk met veel allochtonen verenigen, en een
bijdrage leveren aan een aantrekkelijke, stedelijke woonbuurt.206 De “Bazar” wordt
uiteindelijk ingericht als een kleine overdekte markt in een inham van de Hoefkade,
waar multiculturele producten van verschillende immigrantenondernemers worden
verkocht. Deze “Bazar” mist echter het grootstedelijke karakter en de functie van een
ontmoetingsplaats.207

In 1990 worden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van de bureaus Terp en
Atlas gepresenteerd. Hoewel in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er positieve
aanwijzingen zijn voor de haalbaarheid van een multicultureel centrum, wordt
aangegeven dat er financiële en ruimtelijke factoren zijn die de realisatie daarvan
kunnen belemmeren. Uiteindelijk wordt besloten om geen multicultureel centrum te
ontwikkelen op de locatie die door het toenmalige raadlid Chandoe is aangegeven
(Rabbijn Maarsenplein tegenover de Markthof). De belangrijkste factor voor dit
besluit is de oppositie van de ondernemers van de Markthof, die in hun directe
nabijheid geen multicultureel centrum wensen. Zij vinden ook dat met de “Bazar
Hoefkade” er geen noodzaak meer is voor een nieuw multicultureel centrum. Dit is
eigen belang van deze ondernemers omdat zij geen concurrentie willen.208
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Hoewel

het

multicultureel

centrum

er

niet

komt,

illustreert

het

haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden daarvan, de erkenning van de
economische potentie van allochtone woongebieden, culturele diversiteit en
multiculturele producten. Dit is een omslag in het beleidsdenken van de gemeente
Den Haag. Deze omslag heeft de weg geëffend voor de ontwikkeling van het
multicultureel toerisme in Den Haag.

6.2.

Multicultureel toerisme: visie, doelen en maatregelen

De gemeente Den Haag heeft de doelstellingen van het eerste GSB-convenant in haar
stadseconomisch beleid opgenomen. In dat beleid worden naast generieke ook
specifieke maatregelen opgenomen om toerisme en recreatie te stimuleren. De
uitgangspunten van het toeristische beleid in het eerste convenant grotestedenbeleid
zijn in 1997 uitgewerkt in het plan van aanpak Economisch Stimuleringsgebied Den
Haag. In dat plan is een nieuw toeristisch product ontwikkeld, gebaseerd op de
infrastructuur van multiculturele producten, diensten en voorzieningen van allochtone
wijken.209 Naast het startersbeleid, meer bedrijfsruimte en de professionalisering van
de dienstverlening aan ondernemers, wordt het toerisme als een van de pijlers van het
stadseconomische

beleid

geformuleerd.

De

relatie

tussen

allochtone

concentratiegebieden en multicultureel toerisme om de wijkeconomie te stimuleren,
wordt een jaar voordat dit plan wordt aangenomen door een Haags-Surinaamse
ondernemer in een projectplan uitgewerkt. Dit project wordt City Mondial genoemd.
210

City Mondial moet een nieuw toeristisch product op de markt brengen. De naam

City Mondial past bij het internationale karakter van Den Haag, vanwege het
internationale gerechtshof dat er is gevestigd. Ook het multiculturele karakter van de
stad wordt als een kans gezien. Den Haag wordt in de stad geafficheerd met Stad
achter de duinen waar meer dan honderd multiculturele groepen wonen. Den Haag
209

De toeristische bestedingen van de ruim 47 miljoen bezoekers aan Den Haag (Den Haag 1998) worden geschat op circa een
half miljard Euro. Dat komt neer op rond 2 procent van de totale landelijke bestedingen. Van dit totaal neemt de dagrecreatie
ongeveer 80 procent voor haar rekening. Ruim 15 procent kan worden aangemerkt als zakelijk toerisme en het aandeel van het
verblijfstoerisme is 5 procent. De werkgelegenheid in de toeristische sector wordt geschat op negenduizend mensjaren. Dat is
ruim 5 procent van de totale Haagse werkgelegenheid. In het tweede GSB-convenant wordt toerisme als één van de speerpunten
van het gemeentelijke beleid genoemd. Aangegeven wordt dat dit een groeiende bedrijfstak is die vooral (deeltijd)banen
genereert aan de onderkant van de arbeidsmarkt en (economische) uitstraling heeft naar andere sectoren. Ook in maatschappelijk
opzicht wordt deze bedrijfstak als belangrijk voor de stad gezien (Den Haag 1999b).
210
City Mondial start als project met een subsidie van de Europese Commissie en maakt deel uit van het Local Integration
Partnership Action/DGV programma. Dit programma richt zich op de integratie van duurzame ecologische, economische en
sociale aspecten van lokaal beleid en innovatie van lokaal management en bestuur. Aansluitend is dit project aangehaakt op twee
andere Europese programma’s, URBAN I en Doelstelling-2, die gericht zijn op de kwetsbare gebieden van de grote stad
(Gemeente Den Haag/1997, rv 1180).
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heeft daarmee de hele wereld binnen de eigen stadsgrenzen.211 City Mondial kan met
dit exotische karakter van Den Haag inspelen op de moderne stedenbezoeker. Met
City Mondial verwacht de gemeente meer toeristen naar Den Haag te trekken en meer
werkgelegenheid, vooral in het lagere segment van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is
de opvatting dat multicultureel toerisme als product een kans biedt om de sociale
cohesie te bevorderen en het slechte imago van de wijken Transvaal, Schilderswijk en
Stationsbuurt te verbeteren.212

“Wie van culturele diversiteit houdt, kan juist in deze buurten z’n hart
ophalen. De etnische ondernemers en culturele instellingen bieden een
breed scala aan producten en diensten aan. En tijdens mooie dagen is er
een uniek straatleven, met overal spelende kinderen en groepjes
buurtbewoners die met elkaar staan te praten. Het is maar hoe je het
bekijkt: je kunt alleen de problemen zien, maar je kunt ook de charme van
dit nieuwe Haagse leven opmerken. Deze gedachte leidde in 1996 tot een
concreet initiatief: de ontwikkeling van een groepsdagtour door de
wijken”.

213

In de nota Multiculturele Stad van 1998 wordt een belangrijke plaats toegedicht aan
de religieuze instellingen om een bijdrage te leveren aan de positieve beeldvorming
van de multiculturele samenleving door de religieuze diversiteit tot uitdrukking te
brengen in het programma van City Mondial.

“De religieuze diversiteit van Den Haag komt tot uitdrukking in een rijk
geschakeerd aanbod van culturele en religieuze feesten. Naast hun
intrinsieke religieuze waarde hebben deze in veel gevallen ook een
uitstraling buiten de eigen religieuze gemeenschap. Een aantal van hen
is aantrekkelijk voor buitenstaanders en levert dank zij die uitstraling
een positieve bijdrage aan de beeldvorming over de multiculturele
samenleving. Deze feesten zullen eveneens aandacht krijgen in het City
Mondial project. Uiteraard zal daarbij worden gewaarborgd dat het
primair religieuze karakter van deze feesten daarbij voorop blijft staan
en wordt gerespecteerd. Respect voor andere levensbeschouwingen
211

Gemeente Den Haag/2004/RIS 120277.
Hier is sprake van sociale-structuur redenering. Met City Mondial wordt aangestuurd op meer banen voor laaggeschoolden
wat neerkomt op het onderscheiden van doelgroepen en tegelijkertijd wordt aangestuurd op een inhoudelijk doel, namelijk
sociale cohesie en verbetering van het imago van allochtone wijken. Den Haag/2000, rv 238; Gemeente Den Haag/2001/RIS
091306.
213
Gemeente Den Haag/2001/RIS 091306.
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brengt met zich mee dat de aanhangers daarvan in de gelegenheid
worden gesteld hun feestdagen te vieren”.

214

De GroenLinks-fractie verwoordt in 2000 de volgende sociale-structuur redenering
over het doel van City Mondial:

“Den Haag moet ruimte maken voor diversiteit in de samenleving en niet
voorbij gaan aan de behoefte van diverse allochtone groeperingen in de
samenleving. City Mondial gebieden dienen eveneens een plek te zijn
voor experimenten met voorbeelden uit diverse culturen”.215

City Mondial komt neer op een samenhangend aanbod van producten en diensten van
immigrantenondernemers

en

culturele

instellingen.

Zij

moeten

via

een

promotiecampagne toeristen naar allochtone wijken trekken.216 Met de start van City
Mondial worden de volgende vijf uitgangspunten voor de ontwikkeling van het
multicultureel toerisme verwoord.
1. Migranten kunnen een bijdrage leveren in plaats van een bijdrage ontvangen. Het
gaat om de kracht in plaats de zwakte van de multiculturele stad.
2. Multiculturele stad is een product dat nog niet bestaat maar ontwikkeld kan
worden. City Mondial kan alle aanwezige elementen zo combineren zodat er
nieuwe product-markt-combinaties ontstaan die voor nieuwe doelgroepen
interessant zijn.
3. Het leggen van een relatie tussen cultuuruitingen en economie.
4. Het leveren van een bijdrage aan de positieve beeldvorming van allochtonen, wat
ook een wapen is in de strijd tegen racisme en discriminatie (sociale-structuur
redenering, sociaal-economische gelijkheid bevorderen).
5. Professionalisering en upgrading van het immigrantenondernemerschap (socialestructuur redenering, onderscheiden van doelgroepen).217

City Mondial moet eerst een voedingsbodem en draagvlak creëren voor het product
multicultureel toerisme (de pioniersfase). Het eerste concrete product dat wordt
ontwikkeld is dagjestoerisme in de twee meest allochtone Haagse wijken: de
214

Gemeente Den Haag/1998/RIS 021010.
Gemeente Den Haag/2000/RIS 078613.
Den Haag (2004).
217
Evaluatie City Mondial (Den Haag 2004).
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Schilderbuurt en Transvaal. Vanaf de start wordt aangegeven dat dit project niet alle
problemen van de kwetsbare gebieden kan oplossen, maar er wel voor kan zorgen dat
de focus op deze wijken niet alleen op de negatieve aspecten wordt gericht, maar
vooral op de kansen. Aanvullend zijn tal van andere maatregelen nodig om de
algehele sociale kwaliteit van de allochtone concentratiegebieden te verbeteren (City
Mondial 2004b).218

In 2000 wordt de pioniersfase afgerond en City Mondial geïnstitutionaliseerd door er
een stichting van te maken. De stichtingsvorm biedt mogelijkheden voor Europese
subsidie, zodat de activiteiten voor een langere termijn gefinancierd kunnen worden.
Een tweede motief is gelegen in het feit dat de keuze van een stichting met een
stichtingsbestuur er voor zal zorgen dat City Mondial meer autonomie krijgt in de
uitvoering. Vanuit de gemeente gezien zal bovendien de verantwoordelijkheid bij een
externe instelling liggen. Dit neemt ook eventuele partijdigheid weg. Daarom wordt
met een aanvullende maatregel een raad van adviseurs en sub-partners van City
Mondial benoemd. In een schriftelijk contract worden de wederzijdse rechten en
plichten van de partners vastgelegd. Deze raad monitort de prestaties van de stichting,
is actief betrokken bij de plannen voor de lange termijn en adviseert het bestuur van
City Mondial en hun partners. Hiermee wordt City Mondial een marktpartij voor de
ontwikkeling van het multicultureel toerisme, maar blijft grotendeels afhankelijk van
gemeentelijke subsidie.219 Door van het project City Mondial een rechtspersoon te
maken in de vorm van de Stichting City Mondial, gaat de pioniersfase over in de
institutionele fase, namelijk die van uitbreiding, versterking en verankering in het
generieke Haagse toeristische- en promotiebeleid.220 Voor deze institutionele fase
worden de volgende kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen verwoord. 221
-

Ontwikkelen van een totaalproduct City Mondial waarbij toerisme, de

218
Gemeente Den Haag/2001/RIS 91382. Hier wordt aangestuurd op het realiseren van inhoudelijke, maatschappelijke doelen en
er worden doelgroepen onderscheiden (sociale-structuur redenering).
219
Deze eenzijdige financieringsstructuur is het zwakke punt van City Mondial. In de voorgenomen nieuwe plannen (2010) zal
City Mondial subsidie krijgen voor nog eens drie jaar. Deze terugkerende besluitvorming over verlenging van de subsidie brengt
als risico met zich mee dat er geen lange termijn ontwikkelplan kan worden gemaakt. Dit tempert het enthousiasme van
marktpartijen om substantieel te investeren in multicultureel toerisme.
220
Gemeente Den Haag/1999, rv 260. Gemeente Den Haag/2001, rv 341. De partners zijn: ondernemers, winkeliers, culturele
en religieuze instellingen, Stichting Promotie Den Haag (SPDH) en MKB Den Haag.
221
De andere doelstellingen zijn: een projectenbank opzetten waarin projecten worden beschreven rond toerisme,
ondernemerschap, multiculturele wijken en stadseconomie; het meten van de effecten van de nieuwe producten op de wijk- en
stadseconomie; het ontwikkelen van een kenniscentrum en consultancyfunctie voor toerisme en multicultureel Den Haag in
nauwe samenwerking met partijen in de stad; de samenwerking met partners in de twee sfeergebieden (de SchildersbuurtTransvaal en Chinatown) in een convenant vastleggen; langs digitale weg promoten van City Mondial; het bewerken van de
markt door middel van professionalisering van de bedrijfsvoering, productverbreding, dienstverlening; afstemming tussen
partners en intensieve promotie en uitbreiding van het werkgebied. De partners zijn onder andere bedrijven,
winkeliersverenigingen, corporaties, toeristische bureaus en zelforganisaties.
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recreatieve potenties van multiculturele wijken en de multiculturele
samenleving op elkaar worden afgestemd. Er moeten twee geïntegreerde
sfeergebieden komen: (1) De Schildersbuurt en Transvaal en (2) het gebied
Wagenstraat/Stationsweg/ Stationsplein (het winkelgebied in het centrum van
de stad).
-

Inspannen om Den Haag te positioneren als internationale stad, waarbij City
Mondial ook de aanwezigheid van multiculturele wijken inzet voor de
promotie van de stad bij internationale instituten.

-

Een internationaal netwerk opbouwen met steden die vergelijkbare projecten
ontwikkelen zoals Chinatowns en multiculturele straten in de Verenigde
Staten, Australië en Groot-Brittannië.

-

Het bezoekersaantal aan activiteiten jaarlijks met een kwart te laten groeien en
de bestedingen met vier procent.

-

Een groei van de werkgelegenheid met vier procent realiseren.222

Met de Stichting City Mondial wordt de marketing van de producten die onderdeel
zijn van de culturele diversiteit in Den Haag, ingebed in het generieke toeristische
beleid. In november 2001 wordt het optimisme over City Mondial ook politiek breed
gedragen. De stichting City Mondial krijgt ook subsidie voor een bedrag van bijna €
1.5 miljoen voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van het multiculturele,
internationale toeristische product voor een termijn van vier jaar.223 Naast de
institutionalisering van City Mondial en de financiële investering voor de lange duur
door de gemeente, is ook sprake van verbreding van het productenaanbod en
uitbreiding van het geografische gebied. Samen met deze institutionalisering zijn twee
andere locale initiatieven onder de werking van City Mondial geschaard: Chinatown
en Avenue Culinair. Met deze uitbreiding van City Mondial worden de
aangekondigde sfeergebieden voor het multicultureel toerisme een feit:
1.

Sfeergebied Schilderswijk en Transvaal (bestond al);

2.

Sfeergebied Chinatown/Avenue Culinaire in het winkelgebied in het centrum
van de stad (is nieuw toegevoegd).

222

De nulmeting waarop deze groei wordt vastgesteld berust op schattingen. In 2008 wordt de ontwikkeling van de Stationsweg
en de Wagenstraat in de gemeenteraad besproken. Aangegeven wordt dat het versterken van kleinschalige bedrijvigheid in het
kader van City Mondial nieuwe banen voor laagopgeleiden creëert. City Mondial stimuleert bovendien het immigrantenondernemerschap (Gemeente Den Haag/2008, rv 112).
223
Gemeente Den Haag/2001/RIS 091306.
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6.3.

Chinatown als onderdeel van City Mondial

De aanwezigheid van Chinezen in Den Haag gaat terug tot in de jaren 1920. Vanaf de
jaren 1920 wonen Chinezen in de Haagse binnenstad, zoals op de Lange
Beestenmarkt en in de Wagenstraat, wat nu voor een groot deel het werkingsgebied
van City Mondial is. Zij vestigen daar ook een aantal bedrijven. De eerste Chinezen in
Den Haag zijn koopmannen en stokers. Vanaf de jaren 1930 neemt hun aantal verder
toe. In de jaren 1931-1932 vestigen 43 Chinezen zich in Den Haag (Cottaar 1998). In
de periode 1933-1936 neemt het aantal Chinezen toe van 81 tot 144. Daarvan gaat een
deel terug naar China en anderen reizen door naar andere Europese steden. In 1933
gaat het eerste Chinese restaurant Het Verre Oosten in Den Haag aan de Laan van
Meerdervoort open. Dit restaurant bezorgt diners door de hele stad. In 1958 zijn dat
circa 1.300 bestellingen per week. In 1961 bestaan er 243 Chinese en Indische
restaurants in Nederland, waarvan 46 in Den Haag (Cottaar 1998). Veel Chinezen die
een restaurant openen, krijgen hun opleiding bij Het Verre Oosten.

De Chinese bedrijvigheid blijft in het gemeentelijke beleid lange tijd onopgemerkt,
maar vanaf medio jaren negentig ontstaat er meer beleidsaandacht. De volgende
ontwikkelingen zijn daarvoor verantwoordelijk. Ten eerste maakt de gemeente Den
Haag plannen voor de Stationsbuurt, met name de Stationsweg en de Wagenstraat, om
deze wijk te resocialiseren. Ten tweede maakt de Chinese projectontwikkelaar Lihola
B.V. plannen om in een voormalig ziekenhuis aan de Gedempte Burgwal een
bedrijvencentrum op te zetten voor Chinese horeca, detailhandel en bedrijven
(Weimar 1999). Ten derde wordt vanwege de ontwikkeling van City Mondial ook
gekeken naar de potenties van het centrum van de stad als toeristische trekpleister. De
internationale oriëntatie van City Mondial vestigt de aandacht op de kansen van een
Chinatown als toeristisch concept. Met de ontwikkeling van een Chinatown in de
Stationsbuurt zullen de straten een fysieke, functionele en economische impuls
krijgen. De focus van City Mondial op dit gebied heeft te maken met een toenemend
aantal Chinese bedrijven en het voornemen van het Chinese bedrijfsleven om dit
gebied verder te ontwikkelen. In de jaren negentig is het aantal Chinese bedrijven in
en rond de Wagenstraat binnen een periode van zeven jaar snel toegenomen. Deze
groei is een autonoom proces en wordt niet gecoördineerd. De aanwezigheid van
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Chinese bedrijven is de belangrijkste factor om het concept van Chinatown tot
ontwikkeling te brengen (Weimar 1999:7).

Voor de ontwikkeling van Chinatown geeft de gemeente Den Haag in 1999 Weimar
Marktonderzoek (Weimar 1999) de opdracht de kansen voor Den Haag in kaart te
brengen.224 Met de ontwikkeling van Chinatown kunnen verschillende initiatieven
met elkaar worden verknoopt. De Stichting Winkels en Bedrijven en de
Winkeliersvereniging Boekhorststraat zijn in 1997 al gestart met de imagoverbetering
van dit gebied dat door de overheid lange tijd is verwaarloosd. Een van de ideeën die
wordt geformuleerd is de “economische branding” van dit gebied. Het idee van een
Chinatown wordt door het toenemende aantal Chinese bedrijven als kansrijk gezien.
Dit onderzoek moet daarom inzicht verschaffen in:

1.

de mate waarin een toekomstig Chinatown kan bijdragen aan de fysieke en
functionele ontwikkeling van het winkelgebied Wagenstraat/Stationsweg;

2.

de mate waarin Chinatown aantrekkingskracht kan uitoefenen op de Chinese
ondernemers, lokale bevolking en toeristen;

3.

de positie van een Haagse Chinatown ten opzichte van andere Nederlandse
steden zoals Amsterdam en Rotterdam;

4.

de meerwaarde van Den Haag als residentiestad voor potentiële ondernemers
in Chinatown;

5.

de meerwaarde van Chinatown voor de stad;

6.

de toekomst van Chinatown binnen de fysieke mogelijkheden van dit gebied.

In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het Chinatown-concept de mogelijkheid
biedt voor een upgrading en versterking van het woon- en werkklimaat in een gebied
dat door de gemeente is verwaarloosd, maar wel veel ontwikkelpotentie heeft. De
functie van de Stationsweg/Wagenstraat is in de loop der jaren gewijzigd. De
Wagenstraat is aanvankelijk een echte winkel- en uitgaansstraat met een kwalitatief
goed winkelaanbod. Het passantenpubliek neemt geleidelijk af waardoor vele winkels
verdwijnen. De ontwikkeling van het Haagse Centraal Station (toen Staatsspoor) naast
Holland Spoor heeft namelijk een negatieve invloed op het passantenpubliek in deze

224
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Vergelijk tevens Gemeente Den Haag/2003, rv 159.

straat. Door het wegtrekken van bedrijven dalen de huur- en verkoopprijzen. Ook het
negatieve imago van dit gebied beïnvloedt de prijsontwikkeling. De Wagenstraat
wordt geassocieerd met een straat vol junks, zwervers, coffeeshops, berovingen en
steekpartijen. Het gebied wordt als onveilig gezien.225 Met de dalende huurprijzen en
wegtrekkende

autochtone

ondernemers

ontstaan

er

echter

kansen

voor

immigrantenondernemers. Met name de Chinese bevolkingsgroep speelt daarop in.226
In 1999 hebben rond de 25 Chinese winkels en restaurants zich in en rond de
Wagenstraat gevestigd (Weimar 1999:7). Deze winkels trekken vooral Chinees
publiek aan, maar de ondernemers zien kansen om andere doelgroepen te bereiken.
De respondenten die aan het verkennende onderzoek van Weimar meedoen, verklaren
een gunstige ontwikkeling te zien in dit gebied. De kwaliteit is toegenomen en door
de toename van het aantal bedrijven is het ’s avonds ook drukker geworden en lopen
en hangen er minder ongure types in deze straten rond.

Over de kansen van een Chinatown zijn de meeste Chinese ondernemers het eens. Het
biedt kansen voor verhoging van de kwaliteit als winkelstraat en als woongebied
waardoor de wijk leefbaarder zal worden.227 Ook niet-Chinese ondernemers oordelen
positief, maar geven aan dat er sprake moet zijn van een evenwichtige verhouding in
het aantal Chinese- en niet-Chinese bedrijven (80-20 procent). Tegenover deze
positieve ontwikkelingen signaleert de Chinese gemeenschap ook een aantal
negatieve trends. Veel Chinese bedrijven staan leeg, omdat deze alleen als postbus
worden gebruikt en het verloop onder Chinese ondernemers is groot.228 Het
buitenonderhoud van de panden is gering en er is sprake van het dumpen van afval op
straat. Ook wordt gewezen op gering contact tussen Chinese- en niet-Chinese
winkeliers. In de toekomst verwacht men wel meer integratie omdat steeds meer
Chinezen beter Nederlands zullen spreken en de communicatie dan beter zal verlopen.
De niet-Chinese winkeliers staan op het standpunt dat Chinatown uit zichzelf dient te
groeien. Er mogen daarom geen startsubsidies door de gemeente worden gegeven aan
nieuwe ondernemers omdat dit niet eerlijk is ten opzichte van zittende bedrijven en
bovendien trekt het mogelijk verkeerde bedrijven aan (welvaartseconomische
225

In dit gebied is in enkele straten ook prostitutie geconcentreerd die junks en criminelen aantrekt.
Het is opmerkelijk dat autochtone bedrijven zich hier niet kunnen handhaven, terwijl Chinese bedrijven wel kansen zien in
een gebied waar geen grote aantallen Chinezen wonen. Dit kan te maken hebben met een pioniersgeest van enkele ondernemers
die een gat in de markt zien.
227
Dit zijn aannames die gezien de feitelijke situatie niet voor de hand liggen, vanwege de wegtrekkende bedrijven die zich niet
kunnen handhaven en Chinezen die bedrijfspanden als postbus gebruiken.
228
Dit signaal wordt nog steeds afgegeven door insiders.
226
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redenering, concurrentievervalsing en daarmee juridische rechtsongelijkheid). Het
accent moet liggen op diversiteit en kwaliteit in het aanbod. Het aanbod van
producten en diensten dient zich op een breder publiek te richten dan alleen maar
Chinezen, vinden de niet-Chinese winkeliers.

Het gebied

In een reactie op het onderzoek van Weimar komt de Gemeente Den Haag in 2000
met de Startnotitie Chinatown. De notitie stelt dat de ontwikkeling van Chinatown
kans van slagen heeft, als voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden. Een
Chinatown in Den Haag moet een vestigingsvriendelijk klimaat uitstralen en
behulpzaam zijn bij de acquisitie van Aziatische instellingen en ondernemingen.229 Na
de startnotitie van 2000 verschijnt in 2002 een vervolgonderzoek, in opdracht van
Stichting Winkels en Bedrijven, met als titel De toekomst van Chinatown in Den
Haag.230 Naar aanleiding van dit laatste rapport wordt door de Gemeente Den Haag
een aantal (rand)voorwaarden gesteld met als doel een toeristisch concept voor de
ontwikkeling van Chinatown te realiseren. Ten eerste wijst de startnotitie op de
kansen voor het opzetten van een Chinees Business Centre aan de Gedempte
Burgwal.231 Ten tweede wijzen verschillende ondernemers en beleidsontwikkelaars
op de kansen voor de ontwikkeling van een Quartier-Latin-achtige ambiance met als
looproute Stationsweg (Holland Spoor) en de Wagenstraat richting het centrum van
de stad.232 Daardoor ontstaat een eigen gezicht van dit gebied en kan de oude
stadswijk zich “resocialiseren”. Ten derde bieden de omringende grachten kansen
voor uitbreiding van de looproute en aansluiting op City Mondial. Chinatown wordt
uiteindelijk ontwikkeld in het gebied de Gedempte Gracht/Gedempte Burgwal tussen
229

Gemeente Den Haag/2000/RIS 071907.
Gemeente Den Haag/2000/RIS 071907. Dit onderzoek is het gevolg van de ontwikkeling van de Stationsbuurt/Wagenstraat.
De prominente rol die de Stichting Winkels en Bedrijven en de Winkeliersvereniging Boekhorstraat krijgen toegedicht, leidt er
toe dat een breder en ambitieuzer plan voor dit gebied wordt ontwikkeld. Dit onderzoek moet daarvoor de onderbouwing leveren.
De Chinese winkeliers zijn in dit gebied sterk vertegenwoordigd en willen Chinatown nog ambitieuzer aanpakken en dat
inbedden in lopende initiatieven, zoals Avenue Culinaire. Avenue Culinaire komt neer op een multiculturele, culinaire straat
(Den Haag/2002, rv 205; Gemeente Den Haag/2001/RIS 087629.
231
Inmiddels gerealiseerd.
232
In 2001 wordt het startbesluit Stationsbuurt/Oranjeplein genomen op basis waarvan het wijkplan voor dit gebied wordt
ontwikkeld. In dit besluit wordt gesproken over de ontwikkeling van een Quartier Latin sfeer naar het voorbeeld van Parijs. In de
toekomstvisie voor dit gebied worden de volgende richtinggevende kenmerken genoemd: historische uitstraling, centrumstedelijk karakter, levendige sfeer, grote diversiteit aan functies, gevarieerd woonklimaat, studentenwoningen/-voorzieningen,
grote diversiteit aan bevolkingsgroepen, hoogwaardige horeca (terrassen), speciaalzaken en goede bereikbaarheid. De
Stationsweg/Wagenstraat wordt als de economische ader van dit gebied gezien. De Quartier Latin sfeer zou onder andere vorm
krijgen in stationsvoorzieningen (een toeristisch bureau, hotels, grand café), ambachtelijke bedrijven (ateliers, galeries,
kunstenaars, werkplaatsen, architectenbureaus) en een culinaire gracht die een uitstraling heeft op het winkelend publiek
230

Gemeente Den Haag/2002, rv 205; Gemeente Den Haag/2001/RIS 087629).
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het Spui en de Paviljoensgracht en de Wagenstraat tussen de Grote Marktstraat en de
Amsterdamse Veerkade. Dit gebied sluit aan twee kanten goed aan op het centrale
winkelgebied. Ten eerste op het kernwinkelgebied Spui en Grote Marktstraat en ten
tweede op de Wagenstraat. Tevens wordt een verbinding gelegd met de ontwikkeling
van Avenue Culinair, een internationale culinaire straat. Dit gebied heeft een
voldoende omvang en vormt een belangrijke schakel tussen de binnenstad en de
andere delen van de Wagenstraat/Stationsweg.

Inrichting van de openbare ruimte: een toeristisch straatbeeld

Bij de inrichting van de openbare ruimte en vaststelling van het beleid worden naast
de potenties ook problemen gesignaleerd, waaronder vergunningen voor Chinese
uitingen in de straat. Het betreft zowel reclame-uitingen als aangebrachte Chinese
dakjes, straataanduiding in Chinese lettertekens en een Chinese poort. Over het
algemeen zijn deze uitingen, in de omvang die men graag wilt, niet toegestaan binnen
de regels van het reclamebeleid. Om meer mogelijk te maken en te komen tot een
ruimtelijk-functionele visie wordt aangestuurd op een integraal plan waarin niet alleen
de openbare ruimte wordt aangepast aan de doelstellingen van het toeristische
concept, maar ook een integraal reclameplan opgesteld voor de reclamevoering aan de
gevels en in de openbare ruimte.

Getracht wordt de twee werelden (de Chinees/Aziatische en de oud-Hollandse) bij
elkaar te brengen en te verenigen. Ook worden plannen gemaakt om een duidelijke
looproute

te

creëren

met

een

toeristisch

verwijssysteem

met

duidelijke

herkenningstekens, waar Chinatown deel van uitmaakt. Bij het ontwikkelen van dit
toeristische product wordt de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt. Een
goede inrichting van de openbare ruimte is ook belangrijk voor het aantrekken van
toeristen en hun beeldvorming van dit gebied. Een sfeerrijke en kwalitatief
hoogwaardig ingerichte ruimte is op zichzelf al een attractie. De inrichting moet
aansluiten op de rest van de binnenstad en langzaam verkeer mogelijk maken. De
herkenbaarheid van Chinatown kan verbeterd worden met straatmeubilair en
herkenningstekens in oriëntaalse sfeer.233 In de openbare ruimte worden, na moeizame
233

In 2006 besluit de Gemeente Den Haag na een langdurige discussie met de plaatselijke Welstandscommissie twee Chinese
poorten te plaatsen en de Chinese cultuur zichtbaar te maken in het oud-Hollandse decor van het centrum van de stad. Na een
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discussies met de Welstandscommissie, specifieke Chinese ornamenten aangebracht
met een Chinatown uitstraling.

De institutionalisering van Chinatown

Met de oprichting van de Stichting Chinatown in 2001 wordt de ontwikkeling van
Chinatown

geïnstitutionaliseerd.

Daarmee

krijgt

City

Mondial

ook

meer

bestaansrecht, omdat het toeristische gebied en het aanbod van producten worden
uitgebreid, en de subsidiemogelijkheden voor extra investeringen daardoor worden
vergroot. De Stichting Chinatown start als een gezamenlijk initiatief van de Stichting
Winkels

en

Bedrijven

(SWB),

de

Stichting

De

Chinese

Brug

en

de

Ondernemersvereniging Wagenstraat/Stationsweg. Daarmee ontstaat een breed
draagvlak voor Chinatown. Het bestuur van de Stichting Chinatown bestaat uit leden
die de ondernemers en de Chinees/Aziatische gemeenschap in Den Haag
vertegenwoordigen. Deze stichting tracht de volgende doelen te realiseren:

1. Organiseren van activiteiten en evenementen ter promotie van Chinatown Den
Haag.
2. Creëren van draagvlak onder de Chinese gemeenschap in Den Haag en een
denktankfunctie voor de ontwikkeling van Chinatown.
3. Onderhouden van contacten met instellingen voor de verdere ontwikkeling van
Chinatown

zoals

de

gemeente,

bedrijven,

ministeries,

banken,

onderwijsinstellingen en ambassades.
4. Wegnemen van belemmeringen die de verdere ontwikkeling van Chinatown in de
weg staan.234 Een belangrijk besluit in dit kader is om voor Chinatown een
specifiek welstandskader te ontwikkelen, zoals uit het volgende citaat blijkt.

“Op grond van de ambities voor de ontwikkeling van Chinatown en het
gegeven dat het vigerende welstandsbeleid is gericht op het behoud van het
beschermde stadsgezicht, is er gekozen voor de ontwikkeling van een
specifiek welstandskader voor Chinatown. Op grond van het gegeven dat een
aarzelend begin wordt nu gestreefd naar een hoog ambitieniveau dat met name tot uiting moet komen in de kwaliteitseisen (geen
kitsch). Het moet Chinatown Den Haag een meerwaarde geven in vergelijking met Chinatowns in andere steden. Het streven is
Chinatown Den Haag te onderscheiden van andere Chinatowns in de wereld (Gemeente Den Haag/2006, rv 172.
234
Gemeente Den Haag/DSO/2003.16907; Gemeente Den Haag/2006, rv 172). De gemeente acht het ook noodzakelijk een
beheerorganisatie te starten die de kwaliteit en continuïteit waarborgt. Dit onderdeel wordt ook opgenomen in de doelen van de
Stichting Chinatown (Gemeente Den Haag/DSO/2003.1690).
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ontwikkelingskader een partiële herziening van de Welstandsnota, en dus van
het beheerbeleid is, moet dit kader formeel dezelfde procedure doorlopen,
uitmondend in een vaststelling door de raad en afkondiging van dat
besluit”.
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Vanaf de oprichting van deze stichting ondersteunen steeds meer ondernemingen
binnen en buiten het gebied Chinatown de doelstellingen van Stichting Chinatown.
Vanuit deze ondersteuning ontstaat het netwerk “Vrienden van Stichting Chinatown”.
Dit zijn ondernemingen binnen en buiten Chinatown die de doelstellingen van de
Stichting Chinatown financieel ondersteunen. De “Vrienden van Chinatown” zijn een
klankbord van het bestuur. Zij zorgen voor de continuïteit van de Stichting Chinatown
door het geven van een jaarlijkse financiële bijdrage en zetten zich in voor
fondsverwerving en sponsoring. Zij zijn ook strategisch adviseur van het bestuur van
Stichting Chinatown. In 2008 zijn dat: ABN AMRO bank, Ernst & Young,
Hommerson, Stichting Levi Lassen, St Anny Food Group, San Kong Noodle Factory,
Cheung Wing Group en Wah Nam Hong International.236

Daarnaast zijn

verschillende onroerend goed eigenaren en bewoners betrokken bij Chinatown. In
feite hebben we het hier over de zogenaamde growth coalitions die een eigen belang
zien in de investering in multicultureel toerisme (Hall & Rath 2007).237

6.4.

Avenue Culinaire als onderdeel van City Mondial238

Avenue Culinaire is een tweede project dat onderdeel wordt van City Mondial. In
1998 worden de eerste initiatieven genomen om in Den Haag een “internationale
eetstraat” te ontwikkelen onder de naam “Avenue Culinaire”. Avenue Culinaire zal
een aanzuigende werking uitoefenen op bezoekers uit andere delen van Den Haag en
de regio. Ook kan de eetstraat bijdragen aan een grotere bekendheid met de vele
facetten van de Schildersbuurt en daardoor een bijdrage leveren aan de verbetering
van het imago. Dit idee wordt verder uitgewerkt door het onderzoeksbureau
Seinpost.239 Het concept van Avenue Culinaire is als volgt. Onder Avenue Culinaire
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Gemeente Den Haag/2006, rv 172.
www.chinatown-denhaag.com/OverChinatown/Onzevriendensponsors.
Dat zijn instellingen en bedrijven die investeringen doen om er zelf beter van te worden. Bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties die in multicultureel toerisme investeren om de economische waarde van hun woningbezit in dat gebied
op peil te houden.
238
Gemeente Den Haag/2000/RIS 080939.
239
Den Haag/DSO/2003.1690 en Gemeente Den Haag/2001/RIS 087629.
236
237
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wordt een internationale eetstraat verstaan met een multiculturele clustering van
restaurants met een hoge kwaliteit. De straat moet zo worden ingericht dat het een
nieuw aantrekkelijk toeristisch product wordt dat de buurt een upgrading geeft. Er
moeten vijftien restaurants worden gevestigd met een totaal aantal bedrijfsruimte van
1.800-1.900 m2. Het doel is een omzet van circa vijf miljoen Euro per jaar te
realiseren zodat het verantwoord economisch kan functioneren. Het onderzoek van
Seinpost geeft aan dat het thema, de internationale keuken, past binnen het project
City Mondial. Om het concept te verbreden en de kans van slagen te vergroten wordt
een aantal ondersteunende functies in de directe omgeving aanbevolen, zoals een
exotische dansschool, kookboekenwinkel, kruidentuin, filmhuis, galerie, catering en
hotel. Avenue Culinaire kan eventueel als een groeimodel worden gerealiseerd om te
beginnen met zeven à acht vestigingen. Berekend wordt dat Avenue Culinaire
werkgelegenheid kan bieden, met name aan mensen met een lage opleiding. In totaal
worden circa 75 fulltime arbeidsplaatsen berekend. Daarnaast ontstaan in de
toeleverende sectoren 19 banen.

Net als Chinatown wordt Avenue Culinaire ingebed in City Mondial, omdat de
initiatieven voor een Avenue Culinaire in een Chinese wijk en in de aanpak van City
Mondial passen. Aangegeven wordt dat het gebied van de Wagenstraat/Dunne
Bierkade bijzondere kwaliteiten heeft door de ligging en aansluiting op de binnenstad,
de aanwezigheid van karakteristieke panden, enige aanzetten in de multiculturele
sfeer (moskee, Chinatown), de aanwezigheid van grachten, het station Holland Spoor,
een passantenhaven en terrasboten. Deze voorzieningen en de sociale infrastructuur
worden als uitstekende mogelijkheden gezien om inhoud te geven aan het concept van
Avenue Culinaire.240 In 2002 wordt de Stichting Avenue Culinaire opgericht waaraan
verschillende marktpartijen deelnemen.

240
Gemeente Den Haag/2001/RIS 087629. Dit is een samenwerkingsovereenkomst van elf verschillende partijen. Het bestuur
van de Vereniging Avenue Culinaire is samengesteld uit de volgende partijen: 1. vastgoedpartijen, Stichting Fundatie
Voorhoeve, Staedion en Woningbeheer N.V.; 2. Vereniging Wereldgracht; 3. Stichting Haagse Gracht. Bij de start van het
project wordt een externe projectleider aangesteld, met als primaire taak het bevorderen van de realisatie van projecten door het
vervullen van een coördinerende en initiërende rol. Het bestuur heeft op 13 september 2002 een samenwerkingsovereenkomst
getekend met de volgende partners: gemeente Den Haag, Rabobank Den Haag e.o., Stichting City Mondial, Stichting StaBij,
Vereniging Koninklijke Horeca Nederland en de Kamer van Koophandel Haaglanden.
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6.5.

Beleidsdiscoursen in het politieke debat

Uit de politieke beraadslagingen maak ik op dat de totstandkoming van City Mondial
niet zonder discussie gaat.241 Bij de politieke besprekingen komen de volgende
thema’s prominent naar voren: gebiedsafbakening, openstelling van het toeristische
gebied, imago van het multicultureel toerisme, de rol van de overheid en naamgeving
van dit gebied.

Gebiedsafbakening, zondagsopenstelling en imagoverbetering

In een raadsvergadering in 1998 komt City Mondial samen met het vraagstuk van de
openstelling van winkels op zondagen aan de orde.242 De Socialistische Partij (SP)
merkt bij het voorstel voor de zondagsopening op dat dit een breekijzer vormt voor
de Amerikaanse 24-uurs economie. De SP is daar geen voorstander van, omdat zo
lang al gevochten is voor normale werktijden, een 8-urige werkdag, een 40-urige
werkweek en plotseling wordt gepleit voor 7 keer 24 uur. De SP geeft aan dat dit de
stad wordt opgelegd. In dit debat wordt ook City Mondial aan de orde gesteld, omdat
de zondagsopening ook de winkels in het City Mondial gebied betreft. Volgens de
SP-fractie is een dergelijke regeling tegen de Grondwet. Mensen moeten in gelijke
gevallen gelijk worden behandeld (welvaartseconomische redenering). De vraag
wordt gesteld waarom winkels in de ene wijk wél mogen wat winkels in een andere
wijk niet mogen.243 Op dit punt wordt geconstateerd dat er sprake is van een
tweedeling.244 De SP geeft aan ongelukkig te zijn met City Mondial, omdat het
project zou moeten plaatsvinden in de armste wijken van Den Haag, waar heel veel
allochtone middenstand is.245 In de onderbouwing van dit standpunt wordt er op
gewezen dat deze middenstanders komen uit landen waar het moeilijk is om het
hoofd boven water te houden. Allochtonen worden volgens de SP in een positie
gemanoeuvreerd waarin zij tot object van toerisme worden gemaakt, waaraan de
gemeente en bedrijven vervolgens iets kunnen verdienen. Dit is een slechte
aangelegenheid, geeft de SP aan, omdat een regeling voor allen geldt en niet voor
241

Gemeente Den Haag/2000/RIS 071924.
Gemeente Den Haag/1998/RIS 055864.
243
Welvaartseconomische redenering. Hier wordt een beroep gedaan op juridische en procedurele gelijkheid.
244
De SP bedoelt in wezen dat groepen verschillend worden behandeld.
245
De SP realiseert zich kennelijk niet dat City Mondial zich in de pioniersfase juist heeft gericht op de Schildersbuurt en
Transvaal, waar sprake is van allochtone concentraties en huishoudens met lage inkomens.
242
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enkelen en een mooie term als City Mondial kan dit niet verbloemen.246 In wezen zit
de pijn bij de SP bij de zondagsopenstelling, omdat dit een ongelijke situatie creëert,
omdat voor allochtone winkelgebieden andere regels gelden dan andere
winkelgebieden. Tussen neus en lippen door wordt City Mondial afgeserveerd omdat
dit slecht is voor het imago van de immigrantenondernemers in dit gebied. De
onderbouwing voor deze afwijzing van City Mondial wordt gebaseerd op aannames
die niet feitelijk worden ondersteund. In de argumentatie wordt niet gekeken naar de
kansen die immigrantenondernemers zelf zien voor de ontwikkeling van City
Mondial. Bij de ontwikkeling van het Economisch Stimuleringsgebied Den Haag in
de Wagenstraat/Stationsbuurt in 1997, worden de kansen voor het multicultureel
toerisme door immigrantenondernemers verwoord. De gemeenteraad is daarvan op de
hoogte.

De SGP/GPV/RPF geeft aan dat City Mondial in een slecht gedefinieerd gebied wordt
ontwikkeld. Over de afbakening van het gebied wordt het college ook wispelturigheid
verweten. Opgemerkt wordt dat het college telkens kiest voor een ander winkelgebied
in het centrum van de stad. Het is in fysieke zin een alles behalve logisch afgebakend
gebied. Bovendien vindt er een niet gerechtvaardigd onderscheid plaats tussen het in
dat gebied gevestigd autochtoon en/of allochtoon midden- en kleinbedrijf (MKB) en
bedrijven die daar niet zijn gevestigd.

In wezen heeft de SGP/GPV/RPF het hier over rechtsongelijkheid, zodat we kunnen
spreken van een welvaartseconomische redenering die gebruikt wordt om City
Mondial af te wijzen. Naast de afwijzing van City Mondial is de SGP/GPV/RPF ook
kritisch over de kwaliteit van de inhoud van het voorstel. De VVD daarentegen
ondersteunt de gebiedsafbakening door aan te geven dat het een gebied is met veel
kleinschalige allochtone ondernemingen en het is ook een toeristisch gebied. De
etnische factor wordt bij de gebiedstoewijzing ook door de VVD aanvaard, hoewel
deze partij doorgaans in de politieke debatten heeft aangegeven geen voorstander te
zijn van een onderscheid naar etniciteit in het beleid.

246
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De SP bedient zich hier van een welvaartseconomische redenering, gelijke behandeling.

De GroenLinks-fractie gebruikt verschillende sociale-structuur redeneringen ter
ondersteuning van City Mondial en de zondagsopenstelling van winkels. Deze fractie
spreekt haar waardering uit voor het college, omdat in het beleidsstuk duidelijk wordt
aangegeven dat rekening wordt gehouden met de bestaande tegenstrijdige belangen en
dat het daarom geen 52 maar 25 koopzondagen voorstelt. Het zoeken naar een
compromis wordt als een goede koers getypeerd. In het wijzigingsvoorstel wordt
terecht het argument gebruikt dat koopzondagen een belangrijke functie kunnen
vervullen voor het behoud van de koopkracht en voor de verbetering van de
concurrentiepositie ten opzichte van andere grote steden. Het wordt als heel
interessant gezien dat in dit voorstel een link wordt gelegd met het project City
Mondial.

In

de

projectbeschrijving

wordt

gerefereerd

aan

de

dalende

werkgelegenheid in de Schildersbuurt en Transvaal in de afgelopen jaren. De
GroenLinks-fractie geeft aan dat men geconfronteerd wordt met een cumulatie van
problemen in enkele wijken van de stad. Er moet dan ook extra beleid worden
gevoerd om de buurten economisch op te krikken.247 Het lijkt GroenLinks belangrijk
om deze gedachtegang, gehanteerd bij City Mondial, ook bij deze discussie te
betrekken. Deze fractie pleit er daarom voor om het aantal koopzondagen in het City
Mondial gebied op 52 te houden. Daarmee worden deze buurten economisch extra
ondersteund.248 De argumenten die worden gehanteerd voor de binnenstad, gelden
extra voor de Schilderswijk en Transvaal. Als het aantal koopzondagen in deze wijken
op 52 wordt gehouden, betekent dat een enorme impuls voor de werkgelegenheid en
de economische situatie in dit gebied, geeft GroenLinks aan (sociale-structuur
redenering).

De PvdA ondersteunt GroenLinks over de kansen en noodzaak van City Mondial,
maar wil niet meewerken aan een verruiming naar 52 koopzondagen en stemt voor 25
koopzondagen. City Mondial wordt door de PvdA volledig ondersteund met als
argument dat het hier gaat om een belangrijke versterking van de economische functie
in de Schilderswijk en Transvaal, waarbij met name het etnisch ondernemerschap
ruim baan krijgt.249 In die kringen bestaat een enorme behoefte aan kansen op dat
gebied en daarom heeft de PvdA vastgesteld dat de toeristische mogelijkheden,
247

Sociale-structuur redenering. Hier wordt actief aangestuurd op inhoudelijke resultaten.
Sociale-structuur redenering, een extra inzet van beleid om sociaal-economische gelijkheid tussen buurten te stimuleren.
Sociale-structuur redenering, onderscheid naar doelgroepen door extra aandacht aan het immigrantenondernemerschap te
geven. Het amendement van GroenLinks voor 52 koopzondagen wordt door de raad verworpen.
248
249
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gekoppeld aan de culturele identiteit van dat gebied, uitgebreid moeten worden
gericht op economische groei. Hier wordt culturele diversiteit vanuit een kans voor de
stadseconomie belicht. Opmerkelijk is de eensgezindheid tussen GroenLinks, VVD en
PvdA voor het voeren van een vorm van doelgroepenbeleid in een gebied met een
concentratie van allochtonen. De positieve houding van de VVD is opvallend, omdat
deze partij vaak een pleitbezorger is van een vrije marktwerking, maar nu actief
aanstuurt op inhoudelijke resultaten en het onderscheiden van doelgroepen op basis
van etniciteit (sociale-structuur redenering).

Niet alle politieke partijen in de gemeente Den Haag zijn gecharmeerd van het
initiatief om het multicultureel toerisme te bevorderen. Naast de SP maakt de
SGP/GPV/RPF hun kritiek op City Mondial als volgt duidelijk.

“Dan de "status aparte" van of het "reservaat denken" inzake het project
"City Mondial". Wij typeren dit voorstel als gekunsteld, als een onlogisch
en met de Urban- en GroteStedenBeleidharen erbij gesleept en ingefietst
voorstel. Wáár eindigt wèlke stippellijn op wèlke kaart in wèlk jaar, zo
vragen wij ons ironisch af. Dit voorstel is tè willekeurig van aard en maakt
onjuist onderscheid ten opzichte van de andere aandachtswijken, zoals
Transvaal, Spoorwijk, de Stationsbuurt en delen van RegentesseValkenboskwartier. Het door ons met andere fracties terzake geformuleerde
amendement spreekt ook op dit punt boekdelen.250 Trouwens, het eind is
toch zoek wanneer wij al meer gebieden in onze goede stad tot "toeristisch
gebied" gaan optuigen of verklaren? Wordt zó op voorhand, de
Winkeltijdenwet niet uitgehold? En wàt te denken van een effectieve
bestuurlijke handhaving en een adequaat beheer terzake? Hóe zal de
inspanningverplichting in dezen ten aanzien van dit toegevoegde nieuwe
gebied "City Mondial" zijn? De formulering “relatie hebben met” is wat ons
betreft te losjes, te openstaand, te openeinderig. Het is gewoon een
oneindige paraplu waar je van alles onder kunt laten schuiven of laten
schuilen”.

251

Na 1998 maak ik uit de politieke verslagen op dat het multicultureel toerisme geen
weerstanden meer oproept bij de kleine oppositiepartijen. Dat heeft te maken met een
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Hier is sprake van welvaartseconomische redenering.
Gemeente Den Haag/1998/RIS 055864.

brede politieke steun van de gemeenteraad, waardoor er geen oppositie meer valt te
voeren.

De rol van de overheid, exclusiviteit van Chinese ondernemers en naamgeving

Over de ontwikkeling van Chinatown bestaat bij de bespreking in 2000 consensus
onder alle raadsfracties. Het CDA geeft aan dat de benaming Stepping stone into
Europe de kern raakt van wat de gemeente moet nastreven. Den Haag moet de
toegangspoort voor China naar Europa zijn.252 Over de rol van de overheid maakt de
VVD duidelijk dat de ondernemers zelf deze ontwikkeling ter hand moeten nemen.
De rol van de gemeentelijke overheid moet liggen in meedenken en faciliteren. Ook
de ChristenUnie/SGP, het CDA, de Politieke Partij Scheveningen (PPS) en de PvdA
ondersteunen de faciliterende rol van de overheid. Deze partijen verwoorden hiermee
een welvaartseconomische redenering door te pleiten voor een overheid op afstand.
De VVD geeft aan dat de actieve rol voor de ontwikkeling van Chinatown in principe
de verantwoordelijkheid van de Chinese gemeenschap en de Chinese ondernemers
zelf is. De rol van de overheid moet alleen faciliterend zijn en zich richten op de
fysieke inrichting.

”Een rol die de overheid wel past is nagaan of de huidige bestemmingen
van de panden in de Wagenstraat zodanig zijn dat een ontwikkeling in de
gewenste richting (behalve winkels en bedrijven ook cultureel e.a.)
überhaupt mogelijk is. Zij moet niet schromen om flexibel te zijn in het
aanpassen van deze bestemmingen wanneer zulks nodig is om een
Chinatown de kans te geven tot ontwikkeling te komen”.

253

In 2003 is de evaluatie van City Mondial, Chinatown en Avenue Culinaire aan de
orde. De rol van de overheid en het al dan niet onderscheiden van doelgroepen komt
in

dit

politieke

debat

wederom

naar

voren.

De

VVD

benadrukt

de

welvaartseconomische redenering door er op te wijzen dat:
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Gezien het beperkte winkelgebied en een kleine Chinese gemeenschap, dringt de vraag zich op hoe realistisch deze ambitie is.
Er zijn steden die beter gesitueerd zijn en een omvangrijker Chinese gemeenschap hebben om de poort tot Europa te zijn, zoals
Amsterdam en Rotterdam.
253
Gemeente Den Haag/2003/RIS 108205.
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“De overheid niet op voorhand bepaalde gebieden moet gaan reserveren
voor bepaalde groepen. Er is hier sprake geweest van een spontane
ontwikkeling, waarbij Chinese ondernemers zich in de loop van de jaren in
het gebied hebben gevestigd. Zij (de VVD, auteur) verwijst daarbij naar
soortgelijke ontwikkelingen in de stad met betrekking tot Marokkaanse en
Turkse ondernemers. Zolang het dus gaat om het faciliteren door de
overheid van een natuurlijke ontwikkeling dan heeft de VVD daar niets op
tegen”.

254

De PvdA ondersteunt de opvatting van de VVD door aan te geven dat de gemeente
Chinatown niet naar zich toe moet willen trekken of zelf willen aansturen. De
gemeente moet eerder faciliterend optreden in die zin dat het geen belemmeringen in
de weg legt. De gemeente moet wel sturen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
255

In dit debat komt ook het spookbeeld gettovorming en de spreiding van
immigrantenondernemers aan de orde. GroenLinks stelt aan de VVD-fractie de vraag
of zij voortaan ontwikkelingen als Chinatown steunt en niet langer voor spreiding van
dergelijke activiteiten is. De VVD-fractie is volgens GroenLinks voor spreiding om
gettovorming te voorkomen en geeft ook het voorbeeld van de concentratie van
allochtone ondernemers aan de Hoefkade en de Paul Krugerlaan. De VVD geeft aan
zich niet te kunnen herinneren dat de fractie voor een spreidingsbeleid ten opzichte
van ondernemers is, maar informeert naar de definitie van gettovorming. GroenLinks
bedoelt daarmee een concentratie van bevolkingsgroepen en dat de VVD daar een
negatief beeld bij heeft. De VVD-fractie geeft aan absoluut niet voor gettovorming te
zijn, maar Chinatown wordt niet als gettovorming gezien. De VVD ondersteunt
Chinatown vanuit een sociale-structuur redenering door op dit thema onderscheid te
maken naar doelgroepen en stedelijk gebieden waarin extra wordt geïnvesteerd om
een beleidsresultaat te realiseren.

254

Gemeente Den Haag/2003/RIS 108205. Hier is sprake van een welvaartseconomische redenering, namelijk geen onderscheid
maken naar stedelijke gebieden, terwijl de VVD City Mondial volledig ondersteunt en daarmee ook de selectie van een
gedefinieerd gebied waar extra maatregelen worden genomen om de economie te stimuleren (sociale-structuur redenering). De
VVD probeert in wezen vanuit verschillende maatschappelijke orden een beleidskeuze te maken om de beoogde doelen te helpen
realiseren.
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De woordvoerder van de PvdA merkt in dit debat op dat een vergelijking met
Chinatowns in andere steden en het buitenland niet opgaat. De ontstaansgeschiedenis
in andere landen en steden is anders. Het is ontstaan uit een economische en sociale
noodzaak vanuit een immigratiesituatie die wij niet kennen. Ook ontbreekt de
economische noodzaak voor een Chinatown zoals elders dat wel het geval is.256 De
aantallen bewoners zijn in de andere steden ook vele malen groter. De PvdA geeft aan
in het verleden al eens voorstellen te hebben gedaan voor een concentratie van
multiculturele activiteiten in het stadsdeel Centrum, onder andere het Bezemplein (nu
Rabbijn Maarsenplein), en geeft de volledige instemming om in Den Haag een
Chinatown te ontwikkelen. Ook de VVD-wethouder economie geeft aan dat
Chinatown in Den Haag een ontwikkeling is die al een tijd lang gaande is en dat het
een dermate kritische massa heeft gekregen dat de lancering als project mogelijk is
geworden.

Over de exclusiviteit van Chinatown voor Chinese ondernemers vraagt de
ChristenUnie/SGP naar de visie van de wethouder economie: “Mogen Chinese en
niet-Chinese bedrijven in Chinatown naast elkaar gevestigd zijn”? De wethouder geeft
aan dat menging met niet-Chinese bedrijven helpt bij het aantrekken van nieuwe
activiteiten in Chinatown en versterkt daarmee de totale economische ontwikkeling.
De wethouder geeft aan dat een Chinatown een aanvulling betekent op het toeristische
product, een bijdrage levert aan de strategie om Chinese bedrijven aan te trekken en
een krachtige impuls betekent voor de herontwikkeling van dit deel van de stad. Door
Chinatown niet exclusief voor Chinese ondernemers te maken, wordt ook tegemoet
gekomen aan de wensen van de niet-Chinese ondernemers. De PvdA zet zich in dit
debat af tegen de passage in het Weimar-rapport, waarin wordt geadviseerd om nietChinese bedrijven te weren en als men daar al is gevestigd te bewegen tot vertrek.

De VVD doet de suggestie een andere, meer originele werktitel te bedenken dan
Chinatown, mede ter onderscheiding van andere Chinatowns elders in het land en in
de wereld. De PPS merkt op dat de benaming Chinatown een stad suggereert, terwijl
het in de praktijk niet meer is dan een paar straten. Een meer bescheiden
beeldvorming en een andere naamgeving, bijvoorbeeld China Street, zou wellicht
256

De PvdA woordvoerder lijkt te doelen op uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt zoals in de Verenigde Staten waardoor
Chinezen genoodzaakt zijn ondernemingen in hun eigen woongebieden op te zetten (Zhou 1992).
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meer op zijn plaats zijn. De wethouder economie (VVD) is het niet eens met de
naamsdevaluatie zoals de PPS voorstelt. Een naamswijziging wordt door hem
afgeraden, omdat dit de economische uitstraling zal beperken. De onderbouwing
hiervoor is dat de naam Chinatown wereldwijd wordt geaccepteerd als een aanduiding
voor een stadsdeel met een Chinees karakter. Door een andere naam te hanteren zal
Den Haag zichzelf in dit opzicht buitenspel zetten. Door middel van de naamgeving
Chinatown wordt bovendien aangegeven dat de stad de relatie met China wil
versterken. Daardoor zal de stad Den Haag kunnen meeprofiteren van een
toekomstige verdere expansie van de Chinese economie. Om deze relatie kracht bij te
zetten wordt Den Haag ook lid van de Nederlands-Chinese Kamer van Koophandel en
wordt het project Chinese Tuin in Kijkduin opgezet. De VVD-wethouder vindt de
slogan Stepping stone into Europe in dit verband passend. De suggestie van de VVDfractie om de Chinese ondernemers zelf de naam te laten bepalen, wordt niet
ondersteund.

6.6.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik mij gericht op de beschrijving van de visie en
beleidsmaatregelen van de derde casestudie, namelijk multicultureel toerisme. Tot de
start van het grotestedenbeleid (GSB) is nauwelijks aandacht voor toerisme en
recreatie in het stadseconomische beleid. Het ministerie van Economische Zaken
heeft in het kader van het GSB de betrokken gemeenten beleidsruimte gegeven om in
hun Meerjarige Ontwikkelingsplannen (MOP’s) aandacht te besteden aan de
stimulering van toerisme en recreatie ter versterking van de stadseconomie. Daarvoor
worden echter geen aparte middelen beschikbaar gesteld. In de economische pijler
van het GSB kunnen gemeenten zelf aangeven of en in welke omvang zij middelen
willen inzetten voor deze twee thema’s.

De gemeente Den Haag heeft vanaf het eerste convenant GSB uitvoering gegeven aan
de mogelijkheden voor de stimulering van toerisme en recreatie, nadat in de jaren
tachtig al lokale initiatieven zijn ondernomen om de culturele diversiteit van Den
Haag in te zetten als toeristische trekpleister. Naast generieke worden ook specifieke
beleidsmaatregelen genomen gericht op toerisme en recreatie in wijken met een
concentratie van allochtonen.
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Uit bestudering van de beleidsstukken blijkt dat in de beleidsdiscoursen over de
ontwikkeling van het multicultureel toerisme in Den Haag sociale-structuur
redeneringen overheersen. Er worden verschillende beleidsvertogen verwoord die het
multicultureel toerisme zien als een economische impuls voor allochtone wijken die
gekenmerkt worden door een cumulatie van problemen en een negatief imago. Met
het multicultureel toerisme wordt actief aangestuurd op inhoudelijke resultaten en het
realiseren van een maatschappelijk effect, waaronder imagoverbetering van
allochtone

wijken,

sociale

cohesie

en

stimulering

van

laaggeschoolde

werkgelegenheid. Het politieke draagvlak voor de ontwikkeling van multicultureel
toerisme met als instrumenten City Mondial, Chinatown en Avenue Culinaire, is
onder de grote politieke partijen vanaf de ontwikkelfase al groot. Slechts de SP en de
SGP/GPV/RPF nemen in de eerste twee jaren van de pioniersfase - 1996-2000 afstand van het multicultureel toerisme. Welvaartseconomische redeneringen treden
naar voren als maatregelen worden voorgesteld voor verruiming van de
zondagsopenstelling van winkels in het City Mondial gebied. De SP ziet dit als
rechtsongelijkheid omdat voor dit gebied en hun ondernemers andere regels worden
gemaakt. De zondagsopening moet voor alle gebieden in gelijke mate gelden
(welvaartseconomische redenering). Er is echter breed politiek draagvlak om in het
kader van de economische stimulering in deze achterstandsgebieden verruimende
maatregelen te nemen in de vorm van meer koopzondagen dan in de andere
winkelgebieden waar geen sprake is van sociaal-economische achterstanden (socialestructuur redenering). Opvallend is de steun voor het multicultureel toerisme van de
VVD, omdat in dit beleid onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen en stedelijke
gebieden, waarbij het accent wordt gelegd op de stimulering van het
immigrantenondernemerschap en het vermarkten van culturele diversiteit. In het debat
over

het

immigrantenondernemerschap

bestrijdt

de

VVD

op

basis

van

welvaartseconomische redeneringen het doelgroepenbeleid, of accepteert het als een
noodzakelijk kwaad voor zover het een incidentele en zeer tijdelijke maatregel betreft.

Over de betrokkenheid van de gemeente is de gemeenteraad het eens dat de regierol
bij de ontwikkeling van Chinatown bij de Chinese ondernemers moet liggen. De
overheid moet op afstand blijven en faciliteren, want de markt moet het zelf oppakken
(welvaartseconomische redenering). Alleen als het op de fysieke inrichting aankomt,
moet de gemeente een regierol vervullen en daarvoor zorg dragen (sociale-structuur

151

redenering, beïnvloeding van een beleidsresultaat). Dat heeft de gemeente ook gedaan
door onder andere herbestrating, wegbewijzering voor toeristische attracties en het
aanbrengen van Chinese ornamenten. De gemeente heeft zich echter op de andere
terreinen niet aan het standpunt van een overheid op afstand gehouden, die alleen
faciliteert. De gemeente heeft namelijk ook een actieve rol gespeeld in de
inhoudelijke programmering. Zo heeft de gemeente de promotie van City Mondial
ingebed in het generieke toeristische beleid.
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HOOFDSTUK VII. MULTICULTUREEL TOERISME EN ECONOMISCHE
KANSEN VOOR DEN HAAG

In dit hoofdstuk beschrijf ik de onderzoeksresultaten van de derde casestudie,
namelijk multicultureel toerisme. Ik richt mij daarbij op City Mondial en de twee
deelprojecten Chinatown en Avenue Culinaire.

7.1.

De ontwikkeling van multiculturele, toeristische producten

In 1996 gaat City Mondial van start om een nieuw toeristisch product te ontwikkelen
gebaseerd op de infrastructuur van multiculturele producten, diensten en
voorzieningen in allochtone wijken. Met gevarieerde producten moet multicultureel
toerisme als nieuwe markt in de stadseconomie ontwikkeld worden om het
immigrantenondernemerschap een impuls te geven en daarmee ook de kwetsbare
allochtone wijken. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van deze
producten.

Tabel 7.1:

Productontwikkeling van City Mondial

Activiteiten
Wandelroutes/stadswandeling:
Concordia, Moskee Al Aksa, Chinatown, Avenue Culinaire, Hammam, Hindoe Tempel Ram Mandir,
Haagse Markt, Moskee El Islam, Culturalis, Hotel Transvaal, Moskee Noeroel Islam, van Ostade
Woningen, Wijkpark Transvaal, Winkelcentrum de “Bazar”, Paul Krugerlaan, Sarnami Huis,
Sikhtempel (de wandelroute is in de loop der jaren uitgebreid).
Winkeltour:
Een stadswandeling van vier uur volledig ingericht rond boodschappen doen bij uiteenlopende
mondiale kledingzaken, bezoeken van ambachtelijke winkels van juweliers en slagers, en lunchen en
dineren in de tientallen multiculturele restaurants van Surinamers, Marokkanen en Turken.
Bezoekers kunnen ook zelf leren exotisch koken onder professionele begeleiding.
De Ooievaart. Den Haag heeft in het verleden net als Amsterdam verschillende kanalen en grachten
voor het lokale transport ontwikkeld. Deze zijn door de verandering van de inrichting van de stad
verdwenen. Toch zijn er nog enkele grachten overgebleven die na een opknapbeurt dienst doen als
toeristische uitstapjes en onderdeel zijn geworden van City Mondial. De boottocht in de stad brengt
de bezoekers naar buurten waar voor negentig procent allochtonen wonen en die verschillende
winkels, cafés en restaurants hebben. In het historische hart kan ook de voormalige Joodse Buurt
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worden bezocht. Zo wordt een gebied met een negatief imago door toeristen en Hagenaars bezocht.
Steptours voor toeristen en passanten door o.a. Chinatown.
Pilot Haagsche Gouden Koetsjes: twee goudkleurige koetsjes rijden in de zomerperiode elke vrijdag,
zaterdag en zondag langs de bezienswaardigheden van Den Haag. Deze pilot is uitgevoerd in
samenwerking met de Stichting Binnenstad Marketing.
Aanhaken op grote stedelijke evenementen: Haags Uitfestival, multiculturele bazaar
Ha-Schi-Ba/Kashba, Hindustaans Film- en Muziekfestival,
Buitengewoon,

5 Mei Festival,

Binnenstad

Wereldreis in Eigen Stad, wereldmuziekfestival Crossing Border, Miss India

Nederland verkiezing, Holifestival, Diwali fakkeloptocht, Chinees Maanfeest, Chinees Nieuwjaar,
Chinese Opera, China Festival, Chinese zomermarkt, Turkse Opera, optredens van Bollywood
sterren, La Vie en Rosé, Binnenstadsborrel met aansluitend dinerarrangementen, Jazz in de Gracht
2008, Pasar Malam, 1001x Kleurrijk Den Haag/Magie op het Maarsenplein.257
Hotel Transvaal. In dit project worden in huizen die afgebroken worden voor nieuwbouw, kamers
tijdelijk als echte hotelkamers ingericht en verhuurd om gedurende de herstructurering de buurt zo
lang mogelijk leefbaar te houden. In dit project wordt een arrangement aangeboden om de
multiculturele trekpleisters te bezoeken.
Ontwikkeling van de puzzeltocht “de Vlucht van de Kraanvogel”, vooral gericht op
basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht. Het gaat zowel om groepen als individuele bezoekers.

Het succes van City Mondial en de daarvoor ontwikkelde producten moet blijken uit
de toename van het aantal bezoekers, hun bestedingen en uiteindelijk uit de groei van
het aantal ondernemers en gerealiseerde arbeidsplaatsen. Aan de hand van onderzoek
van de gemeente Den Haag, de monitor City Mondial, analyse van de
achtergrondkenmerken van ondernemers aan de hand van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel, interviews met ondernemers en professionals en een analyse
van bestuurlijke stukken, beschrijf ik in de volgende paragrafen de beleidsresultaten
van het multicultureel toerisme in Den Haag.

257
De instellingen en personen die deze activiteiten organiseren, vormen de zogenaamde critical infrastructure (Zukin 1991).
Zukin bedoelt met de kritische infrastructuur, individuen en instituties die allen op een bepaalde wijze verbonden zijn met de
culturele productie van vermaak en die in staat zijn de smaak van het publiek te beïnvloeden (vergelijk Rath 2002a:20). Deze
personen en instituties spelen in op de vraag en aanbod in de toeristensector en wakkeren de belangstelling voor het
multiculturele product aan. De critical infrastructure kent een breed spectrum van “kenniswerkers”, “smaakmakers” en
“cultuurmakelaars” die de culturele productie en consumptie vormgeven en daarbij kunstkenners, marketingbureaus,
ondernemersverenigingen, toeristische bureaus en delen van de nationale en de lokale overheid betrekken. De kritische
infrastructuur beïnvloedt de populariteit van in het bijzonder culturele producten. Verschillende stichtingen en maatschappelijke
instellingen zijn naast de belangenbehartiging van de eigen achterban ook actief geworden op het terrein van multicultureel
vermaak. Ook autochtone culturele instellingen hebben een gat in deze markt gezien. Voorbeelden van stichtingen die zich ook
op multicultureel toerisme richten zijn: Hindustaans Film- en Muziekfestival, Holi Samen, Crossing Border, Bureau
Discriminatiezaken met de Wereldreis in Eigen Stad, R.G. Ruijsstichting en het 5 Mei Festival, Kashba, DOEN, Karmavadische
Sanatan Dharma, Milan, Indian Cultural Society, Hindustani, Samen sterk, Rukun Budi Utama, Taste of India, Chinese Brug,
Idoel Fitr en Federatie Eekta. Ook religieuze instellingen zijn onderdeel geworden van de kritische infrastructuur. Een van de
hoogtepunten van de stadswandeling is het bezoek aan de vele culturele en religieuze instellingen in de stad (Rath 2002a 2005;
Hall & Rath 2007).
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7.2.

De resultaten

De pioniersfase

Het project City Mondial start in de pioniersfase (1996-2000) met het aanbieden van
dagjestoeristen. In 1999 constateert het Gemeentebestuur van Den Haag dat de
dagtocht City Mondial een vast onderdeel is geworden van het beleid van de Stichting
Promotie Den Haag. In 1998 maken duizend personen via de dagtocht kennis met de
diverse culturele instellingen in de wijk. In 1998 en 1999 vormt City Mondial
dagtocht 15 procent van het totaal aantal van 24 groepsdagtochten van de Stichting
Promotie Den Haag.258 In 2000 loopt dat op tot 22 procent van het totaal aantal van 37
dagtochten. Daarmee wordt City Mondial dagtocht een van de best verkochte
groepsdagtochten van Den Haag Marketing.259 Binnen een periode van twee jaar is
het concept van dagjestochten in de multiculturele buurten uitgekristalliseerd en het
draagvlak in de stad voor de verdere ontwikkeling van dit product gegroeid. De
typering van multicultureel toerisme als “reservaat denken” maakt geleidelijk plaats
voor meer positieve signalen. Het gemeentebestuur constateert dat daarmee de
projectfase voorbij is en de structurele inbedding in het toeristische beleid verder
vorm kan krijgen. Aangegeven wordt dat er nog veel moet gebeuren op het terrein van
de aankleding van de toeristische route en de kwaliteitsverbetering van de
verschillende producten die aanvullend op de dagtochten worden ontwikkeld. In 2000
wordt het project geïnstitutionaliseerd in de vorm van de Stichting City Mondial.

De fase van institutionalisering

Bezoekersaantallen

Het productenaanbod van City Mondial wordt vanaf 2000 steeds verder verbreed. Dat
heeft een gunstige invloed op het aantal groepstochten en bezoeken aan andere
activiteiten. In de tabellen 7.2 en 7.3 worden de bezoekersaantallen van de City
Mondial activiteiten vermeld.
258

Inmiddels herdoopt tot Den Haag Marketing & Events.
Onderdeel van het programma wordt een bezoek aan restaurants en eetcafés. Naast de dagtocht wordt een “winkeltour”
ontwikkeld. Groepen van minimaal vier personen kunnen met de winkeltour winkels van immigrantenondernemers bezoeken en
productdemonstraties meemaken. Dit product wordt in de beginfase van City Mondial op de markt gezet door de Stichting
Welzijn Surinamers Den Haag.
259
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Tabel 7.2:

Bezoekers en groepsdagtochten in het City Mondial gebied: 2001
2002260

2001

2002

Individuele bezoekers

-

3.252

Bezoekers via groepsdagtocht

1500

2.350

Informatiecentrum City Mondial

-

-

Totaal via City Mondial

1.500

5.602

Bezoekers via City Mondial

Bron: Monitor City Mondial (2004a, 2004b).

Tabel 7.3:

Bezoekers aan City Mondial naar activiteiten: 2003-2005261

Bezoekers per type product

2003

2004

t/m

augustus

2005
City Mondial rondwandelingen

12.200

18.100

24.066

City Mondial groepsdagtochten

3.458

4.534

3.610

Ooievaart

8.000

14.435

18.183

Speciale City Mondial evenementen

6.850

27.000

48.720

Informatiecentrum City Mondial

4.310

10.349

15.200

Overig

2.300

600

500

Totaal aantal bezoekers

37.118

75.018

110.279

Bron: Monitor City Mondial (2006).

De bovenstaande tabellen geven aan dat in de jaren 2001 en 2002 het aantal bezoekers
aan City Mondial activiteiten nog beperkt is. Door de uitbreiding van het aanbod van
grote attracties, zoals de Chinese Opera, het Chinees Nieuwjaar en Maanfeest, en het
Hindustaans Filmfestival, neemt het aantal bezoekers snel toe. In de periode 20032005 is als gevolg daarvan sprake van een verdrievoudiging. Het City Mondial gebied
is in 2004 door 257.000 mensen uit Den Haag en omgeving bezocht. In 2003 is dat
260
City Mondial voortgangsrapportage juli 2004 en maart 2006. Vanaf 2005 neemt het aantal nieuwe stadswandelingen toe. De
Monitor City Mondial is in 2003 opgezet door Marktplan Adviesgroep. De resultaten worden gemeten aan de hand van een
enquête onder de inwoners van Den Haag en omstreken. Daarnaast houdt City Mondial de statistieken bij van de
groepsdagtochten en bezoeken aan het City Mondial informatiecentrum aan de Wagenstraat. In 2003 vinden de metingen op
twee momenten plaats, waaraan totaal 310 respondenten deelnemen. Deze metingen vinden in vier dagdelen (totaal twee dagen)
plaats. Voor de registratie van de antwoorden is een gestructureerde vragenlijst gebruikt.
261
Statistieken City Mondial, t/m augustus 2005; het hoogseizoen is september/oktober. Over heel 2005 bedraagt het aantal
individuele bezoekers en deelnemers aan groepsdagtochten 123.821 (City Mondial 2006:29).
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nog 237.000 (Den Haag 2005g; City Mondial 2004a, 2004b, 2006).262
De bestedingen263

Bezoekers die van buiten het City Mondial gebied komen, besteden

in 2003

gemiddeld € 43. De besteding van bezoekers uit Den Haag en omgeving is gemiddeld
€ 29 en van bezoekers aan evenementen gemiddeld € 17,50. Groepsbezoekers geven
in 2003 € 74.000,00 uit, waarvan het grootste deel bij ondernemers (City Mondial
2006). In 2004 bedraagt de gemiddelde besteding € 39 tegen € 32 in 2003. Dat
betekent een toename van 22 procent ten opzichte van 2003 (City Mondial 2006).264
Voor reguliere groepen (groepsdagtochten) geldt een gemiddeld besteed bedrag van
€ 22,50 per bezoeker en voor schoolgroepen € 15. Voor evenementen ligt de
gemiddelde besteding per bezoeker op € 17 (Den Haag 2005g). De doelstelling om de
bestedingen jaarlijks met 4 procent te laten groeien is gehaald.

Chinatown: ondernemers en arbeidsplaatsen

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal bedrijven in
Chinatown. Daarbij worden twee standgegevens vermeld: 1998 en 2005.

262
City Mondial voortgangsrapportage (2004). Dit is een geschatte groei van 8 procent, terwijl tot 2002 de doelstelling is een
jaarlijkse groei van 4 procent te realiseren. Ruim 70 procent van deze bezoekers komt uit Den Haag en omgeving; 62 procent van
de passanten in het City Mondial gebied die daar voor een toeristisch-recreatief doel komt, combineert dit met bezoeken aan een
ander gebied van Den Haag, waarvan driekwart de Haagse binnenstad. Van de passanten geeft 60 procent aan City Mondial nog
eens te bezoeken voor recreatieve doeleinden. Van de mensen die alleen voor recreatie dit gebied bezoeken, geeft 90 procent aan
dit nog eens te willen doen (Den Haag 2005g; City Mondial 2004a, 2004b, 2006).
263
De hier vermelde cijfers zijn ontleend aan de statistieken die City Mondial bijhoudt van de groepsdagtochten en bezoeken aan
het City Mondial informatiecentrum aan de Wagenstraat.
264
Aan de respondenten is gevraagd aan te geven hoeveel men tijdens het laatste bezoek heeft uitgegeven, aan de hand van
voorgecodeerde antwoordcategorieën.
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Tabel 7.4:

Bedrijven in het Chinatown gebied: 1998-2005265

Adres

1998 Oktober 2005

Aantal Chinese
ondernemers eind 2005

Wagenstraat (straat in Chinatown)

74

132

28)266

Gedempte Burgwal (straat in

27

43

15

34

30

8

Amsterdamse Veerkade

20

26

1

Bierkade (Avenue Culinaire)

6

30

0

Dunne Bierkade (Avenue

15

15

0

Stationsweg

66

99

0

Stationsplein

10

27

2

Boekhorststraat

59

90

2

Jacobstraat

-

3

3

Totaal

311

492

59

Chinatown)
Gedempte Gracht (straat in
Chinatown)

Culinaire)

In het Chinatown gebied en de aanlooproutes daarnaar toe groeit in een periode van 7
jaar het aantal ondernemingen met 60 procent. Voor dit compacte gebied dat lange
tijd geen aantrekkingskracht op ondernemers heeft en zelfs is gemeden, is deze
toename in een kort tijdsbestek opmerkelijk te noemen. Het aantal Chinese
ondernemingen neemt toe van 25 naar 59. Als we kijken naar de drie straten die het
hart van Chinatown vormen - Wagenstraat, Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht
- dan

bedraagt het aantal Chinese bedrijven in 2005, 51.267 Ondanks deze

overconcentratie is de vraag hoe Chinees dit gebied eigenlijk is.
De toename van het aantal ondernemingen in 7 jaar tijd en een ruime verdubbeling
van het totale aantal Chinese bedrijven in de drie Chinatownstraten, geven aan dat het
beleid succesvol is, in het licht van de geformuleerde beleidsdoelen.268 Ik vraag mij
265
Bron: Online Handelsregister Kamer van Koophandel 1998 en oktober 2005. De cijfers van 1998 zijn ontleend aan de
dataregistratie door StaBij in 1998. Van de Jacobstraat zijn over 1998 geen gegevens bekend.
266
In oktober 2005 zijn ook vier stichtingen gevestigd die in dit aantal niet zijn meegeteld (Handelsregister Kamer van
Koophandel).
267
Daarvan zijn in 2005, 9 gevestigd in het Chinese Business Centre aan de Gedempte Burgwal, dat is opgericht met
investeringen uit de Chinese gemeenschap. Uit een analyse van het Handelsregister blijkt dat in de Wagenstraat het aantal
ondernemers in het deel van Chinatown met 80 procent is toegenomen. In de Gedempte Burgwal is de toename 60 procent. In de
Gedempte Gracht is sprake van een afname vanwege de herstructurering van dit gebied. Het totaal aantal ondernemers in deze 3
straten is met 52 procent toegenomen. Hoewel het aantal Chinese bedrijven nog beperkt is, gaat er een aanzuigende werking uit
naar andere ondernemers, wat vanuit een economisch perspectief gunstig genoemd kan worden.
268
Het Haagse gemeentebestuur stelt in 2005 vanwege het succes middelen beschikbaar voor City Mondial, zodat dit product
duurzaam onderdeel kan blijven van het lokale economische beleid. Er wordt aanvullend 18 miljoen Euro uitgetrokken (deels uit
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echter af of Chinatown Den Haag met een kleine Chinese gemeenschap die geen
grootschalige, constante immigratie kent van nieuwe personen, waar het verkeer
doorheen rijdt en het openbaar vervoer deels ondergronds loopt, in staat is een
metropolitane, winkelavenue-uitstraling te realiseren zoals in Vancouver, Sydney,
Londen en New York.269 Deze ambitie van de gemeente Den Haag lijkt onrealistisch.
Het lukt Chinatown wel om tijdens het Chinees Nieuwjaar dit gebied een stukje China
te doen lijken, om vervolgens de Chinese uitbundigheid te verliezen. Het Haagse
beleid rond openluchtreclame werkt ook belemmerend om een Chinatown te
realiseren zoals in andere grote steden. Daarnaast kent dit gebied geen bruisend
uitgaansleven, in het bijzonder in de nachtelijke uren. De officiële opening van de
twee Chinese poorten in 2010, terwijl het besluit in 2006 is genomen, kan een
positieve bijdrage leveren aan het realiseren van een echt Chinees straatbeeld in
Chinatown Den Haag.
De gemeente Den Haag streeft ernaar om toeristen langer in het City Mondial gebied
vast te houden en te vermaken om het economische effect te vergroten. De meeste
bezoekers blijven namelijk minder dan 4 uur in het City Mondial gebied; 70 procent
van de recreatieve passanten verblijft er korter dan 4 uur en van de bezoekers uit Den
Haag en omgeving verblijft 70 procent korter dan 2 uur en zelfs 90 procent korter dan
4 uur. Bij de groepsbezoekers verblijft 57 procent tussen de 2 en 4 uur in dit gebied en
30 procent tussen de 4 en 6 uur (City Mondial 2004a, 2004b, 2006). Daarom wordt
gewerkt aan de herontwikkeling van een aantal panden aan de Wagenstraat tot
Chinees hotel/restaurant, om de bezoekers langer in dit gebied te laten verblijven.
Voor dit doel is het Wahdo hotel in 2007 gerealiseerd. De kamers in dit hotel zijn in
Chinese sfeer ingericht. Dit hotel zal zich in het bijzonder richten op het
accommoderen van Chinese toeristen die in groepsverband Nederland bezoeken. In de
nieuwbouwlocatie aan de Spuimarkt (het winkelcentrum van Den Haag) vestigen
zich ook diverse Chinese bedrijven waaronder een theehuis en een supermarkt. Zo
breidt het Chinatown gebied zich mondjes maat verder uit (Den Haag 2005g).

EU fondsen) voor projecten ter stimulering van de economische bedrijvigheid, verbetering van de leefomstandigheden in de stad,
versterking van het toerisme en vergroting van het culturele aanbod. De projecten de Creatieve Stad, de KPN Hallen, Museum
De Frans Hals Remise, City Mondial en het Europees Bewoners Centrum komen in aanmerking voor subsidie. Deze projecten
passen binnen het Europese subsidieprogramma Doelstelling-2 (D-2). Het bestaande project City Mondial is voortgezet en
uitgebreid. Deze investeringen moeten de toeristische en culturele kracht van het stedelijke gebied Centrum Zuid verbeteren. In
2007 heeft de raadscommissie voor economie en internationale zaken besloten om de culturele diversiteit op te nemen in de
promotie van de stad als onderdeel van het beleid van city marketing (Den Haag/2009/RIS 169134).
269
Het aantal Chinezen in Den Haag bedraagt in 2007 naar schatting tien duizend (informatie Stichting Chinese Brug en
Stichting Chinatown).
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Werkgelegenheid in het City Mondial gebied

Het aanbod van activiteiten en evenementen van City Mondial zorgt voor directe en
indirecte werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid ontstaat vrijwel geheel aan de
onderkant van de arbeidsmarkt: gidsen, riksjarijders, restaurants en winkels. De
schatting op basis van het aantal bezoekers van activiteiten en evenementen en de
gemiddelde bestedingen in het City Mondial gebied, indiceert een aantal van 45-55
fulltime arbeidsplaatsen. De meesten werken in deeltijd (1,5 werknemer per fulltime
baan, Den Haag 2005g). Het aantal arbeidsplaatsen is vooral toegenomen, omdat het
deeltijdbanen zijn. De doelstelling van 4 procent groei van de werkgelegenheid is
gehaald.270

Avenue Culinaire

De ontwikkeling van Avenue Culinaire verloopt minder vlot dan bij de start wordt
verwacht en dat heeft negatieve gevolgen voor het bereiken van de doelstellingen. In
2005 zijn in het Avenue Culinaire gebied 4 restaurants in bedrijf en in 2008 zijn dat er
7 (Handelsregister Kamer van Koophandel). De doelstelling om vóór 1 juli 2005, 10
restaurants te realiseren, is niet gehaald. Dat geldt ook voor het verwachte aantal
arbeidsplaatsen van circa 75. Gering draagvlak onder de ondernemers, complexe
vestigingseisen en de hoge kwaliteitseisen voor de productkwaliteit hebben een
nadelige invloed op de doelbereiking. De gemeente Den Haag heeft aan de
ontwikkeling van Avenue Culinaire namelijk de volgende eisen verbonden:
-

culinaire kwaliteit;

-

(bij voorkeur) authentieke niet-Nederlandse keuken;

-

(bij voorkeur) ketenrestaurants zijn uitgesloten;

-

overlap met reeds aanwezige horeca is niet wenselijk;

-

eisen ten aanzien van de exploitatievergunning;

-

bereidheid tot lidmaatschap van een ondernemersvereniging.271

270
Het aantal werknemers is moeilijk te bepalen vanwege onvolledigheid in de registratie in het Handelsregister. Daarnaast
wordt een schatting bemoeilijkt omdat werkzaamheden deels uitgevoerd worden door familieleden. Deze zijn echter niet terug te
vinden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Den Haag 2005g).
271
Gemeente Den Haag/2005/RIS 132714.
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7.3.

De resultaten en politieke beleidsdiscoursen

In de jaren 2000 tot en met 2005 worden de resultaten van City Mondial, Chinatown
en Avenue Culinaire uitgebreid in de gemeenteraad besproken.272 De politieke
discussie richt zich op de resultaten, de afbakening van de toeristische route, de
marktwerking en het draagvlak onder ondernemers.

Resultaten en afbakening van het toeristische gebied

GroenLinks geeft in 2002 aan verheugd te zijn dat City Mondial recent een prijs heeft
gewonnen, maar is negatief over de prestaties.273 Deze partij is van oordeel dat verder
dan de prijs er weinig vooruitgang valt te bespeuren. Het gaat om een tamelijk beperkt
gebied waarbij hele stukken van de Schilderswijk worden overgeslagen. Deze fractie
wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitbreiding van City
Mondial richting de Hobbemastraat. In deze straat vindt functiemenging plaats en
trekt vooral allochtone ondernemers aan. Het moet een “tandje hoger” en “een stapje
verder” met City Mondial, volgens GroenLinks. Deze fractie is het ook inhoudelijk
niet eens met een aantal bevindingen van de betrokken wethouder en geeft
bijvoorbeeld aan dat ten onrechte vermeld wordt dat de horeca niet toegankelijk zou
zijn. Zij is dat wel, is het oordeel van GroenLinks. Over Avenue Culinaire worden
meer bedenkingen verwoord dan City Mondial. Avenue Culinaire moet in een hogere
versnelling worden gebracht. Niets houdt de ontwikkeling van dit project tegen, maar
onderzoek wijst uit dat er niets is gebeurd, oordeelt GroenLinks. Aangegeven wordt
dat City Mondial uitgebreid moet worden richting Schilderswijk en Transvaal.

De VVD geeft aan City Mondial een mooi project te vinden maar stelt vast weinig
vooruitgang op dit moment te zien. De VVD stelt ook dat het project Avenue
Culinaire een toeristische achtergrond heeft, in die zin dat bezoekers en toeristen van
buiten de Schilderswijk en Transvaal verleid moeten worden tot een bezoek aan deze
wijken en de eetgelegenheden daar. Kritisch is de VVD over de toetsing van het
nieuw te ontwikkelen concept door de SPDH (Stichting Promotie Den Haag, nu
Marketing & Events). Deze organisatie wordt niet als de meest geschikte gezien voor
272
In 2000 (Gemeente Den Haag/RIS 080939). In 2001 (Gemeente Den Haag/RIS 083772). In 2002 (Gemeente Den Haag/RIS
093794). In 2004 (Gemeente Den Haag/RIS 116524). In 2005 (Gemeente Den Haag/RIS 123641).
273
Gemeente Den Haag/2002/RIS 093794.
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de ontwikkeling van dit concept. Ook wordt de Dunne Bierkade niet als een goed
startpunt van Avenue Culinaire gezien, omdat het een achteraf locatie is. Net als
GroenLinks wil de VVD dat de beoogde uitbreiding richting Schilderswijk wordt
opgepakt.

SGP/RPF/GPV geeft in dit debat aan het toerisme te willen bevorderen en daarmee de
economie. City Mondial en Avenue Culinaire moeten eigenlijk niet projectmatig
aangepakt worden maar de kans krijgen om geheel uit zichzelf, spontaan te groeien en
te gedijen. De route van City Mondial wordt bekritiseerd omdat het volgens deze
fractie niet overal even interessant is. De Hobbemastraat is acceptabel vanwege de
vestiging van het Volksbuurtmuseum als beeldbepalend element, maar Transvaal
wordt als een matig gebied gezien.274 Over de toekomst is de fractie kritisch en vraagt
zich af of het ooit wel wat kan worden met de uitbreiding van het toerisme met City
Mondial. Opmerkelijk is dat een van de kansrijke locaties voor uitbreiding van het
City Mondial gebied volgens deze fractie juist intact moet blijven. De Haagse Markt
aan de Herman Costerstraat moet niet omgegooid worden omwille van het exotische
element. Dit element is al verweven in het marktaanbod. Ook een andere kansrijke
locatie wordt door de SGP/RPF/GPV met grote nadruk van de hand gewezen. Het
betreft het toekomstige park in de Schilderswijk bestemd voor de mensen uit de buurt.
De toeristische bezoekers van City Mondial moeten daar wegblijven. De fractie biedt
geen onderbouwing voor deze resolute afwijzing. Over het startpunt van Avenue
Culinaire is deze fractie ook kritisch. De start vindt plaats aan de Dunne Bierkade. De
fractie kiest voor de Schilderswijk. De verantwoordelijke bestuurder wordt gevraagd
om op termijn alsnog te komen tot een uitbreiding of voortzetting richting de
Schilderswijk en Transvaal. Het CDA zoekt de gebiedsuitbreiding juist wat dichter bij
het winkelgebeid in het centrum van de stad en geeft aan dat City Mondial een mooi
project is en dat de Boekhorststraat daarin opgenomen moet worden.

Over het deelproject Avenue Culinaire bestaan in 2002 bedenkingen bij verschillende
politieke partijen.275 De PPS acht de vastgoedsituatie als het grootste probleem voor
de realisatie van Avenue Culinaire. D66 ziet het grote belang van beide projecten in
maar merkt op dat opgevallen is dat zeer weinig aandacht wordt besteed aan goed
274
275
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Dat heet nu Culturalis.
Gemeente Den Haag/2002/RIS 093794.

onderhoud. De samenwerking met Dienst Stadsbeheer (DSB)

moet op dit punt

worden geïntensiveerd. De ontevredenheid over de opstaplocatie van Avenue
Culinaire blijft ook bij de VVD-fractie bestaan. De VVD geeft aan voor de
opstaplocatie uit te willen wijken naar de Schilderswijk. Een “passantenhaven” is
onderdeel van de opstaplocatie-gedachte van Avenue Culinaire, maar in de praktijk
kan dit moeilijk worden gerealiseerd. Avenue Culinaire heeft namelijk te maken met
een draagvlakprobleem onder de ondernemers die weinig geloof lijken te hebben in
het succes van dit project. De “Ondernemers Vereniging” heeft zich wel achter dit
initiatief geschaard en het wachten is op het ontstaan van draagvlak. Ook voor dit doel
is de Stichting Avenue Culinaire opgericht. In het debat wordt aangegeven dat het van
belang is dat de helft van de panden aan de Dunne Bierkade in één hand is en dat
onderstreept volgens de VVD de groeikansen van Avenue Culinaire. De VVDwethouder geeft aan dat het goed gaat met de ontwikkeling van het gebied, maar het is
enigszins langzaam. Met betrekking tot Avenue Culinaire wordt geconstateerd dat de
beoogde snelle ontwikkeling in de praktijk te hoog gegrepen is. Het fysieke “gat” met
de bestaande uitgaansgebieden blijkt te groot om dit snel te overbruggen. In eerste
instantie beperkt men zich daarom tot de aansluiting op de uitgaansgebieden aan de
rand van de binnenstad door middel van een startpunt aan de Dunne Bierkade. Het
idee van een Avenue Culinaire of internationale eetstraat doorlopend naar de
Schilderswijk en mogelijk in aansluiting op de ontwikkeling van een tweede eetstraat
aan de Van der Vennestraat, wordt daarmee niet verlaten, geeft de wethouder aan. Dit
wordt een ontwikkeling op termijn. De wethouder economie vat het politieke debat
over de prestaties van City Mondial tot 2002 als volgt samen.

“De Commissie toont zich licht kritisch/teleurgesteld. Toch is City
Mondial een goed project, in het buitenland is er veel belangstelling voor
en men wil het kopiëren. Het succes van het project is het gevolg van het
feit dat het van “onderop” is ontstaan. Het duurt dan doorgaans langer
voordat een project tot wasdom komt. De gemeente heeft b.v. geen panden
opgekocht t.b.v. het project, alleen gefaciliteerd en onderzoek- en
procesgeld gegeven. Daarvan uit bezien is er veel bereikt. Spreker is
niettemin bereid tot commitment op een “tandje hoger”, zoals door de
Commissie gewenst”.

276
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Tot 2002 kan het Haagse college, behalve een visie op multicultureel toerisme en de
buitenlandse waardering voor City Mondial, nog geen harde resultaten melden. In
2005 is dat wel het geval toen in opdracht van de gemeente een uitgebreide evaluatie
is verricht door Marktplan Adviesgroep en de resultaten aan de gemeenteraad
gepresenteerd. Eind 2005 worden de resultaten van City Mondial in het college van
B&W besproken.277 Het college stelt vast dat de afgelopen jaren door de gemeente
Den Haag veel energie is gestoken in de versterking van de wijkeconomie in de
Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal. In de periode 2002-2005 heeft City
Mondial een groot aantal nieuwe activiteiten ontplooid, zowel op het vlak van
toeristische productontwikkeling als op het vlak van promotie en advisering van
ondernemers en instellingen. De meest succesvolle toeristische producten zijn de
rondwandelingen en de Ooievaart, een kanaalvaart door het historische hart van de
stad. De doelstellingen (wijkeconomie en toerisme) die de gemeente Den Haag heeft
gesteld, worden ruimschoots gehaald, aldus het college. In de periode 2002-2005 is de
herinrichting van de openbare ruimte van Avenue Culinaire succesvol voltooid. Ook
is de promotie in gang gezet. Het college geeft aan dat er meerdere restaurants
geopend zijn en daarnaast is Avenue Culinaire de opstapplaats van de Ooievaart
geworden. Kritisch is het college over het aantal restaurants dat is geopend in Avenue
Culinaire. Dat is namelijk beperkt. De verwachting wordt uitgesproken dat Avenue
Culinaire in 2006 een volwaardig horecaplan krijgt. Over de voortgang van
Chinatown meldt het college dat in 2005 de ontwerpvisie Chinatown is afgerond met
voorschriften voor decoraties en reclame-uitingen. In 2006 zouden de Chinese
toegangspoorten worden gerealiseerd.278

Op basis van deze stand van zaken worden de volgende aanvullende maatregelen
geformuleerd:

1.

Draagvlakontwikkeling en verhoging van het aandeel private financiën.279

2.

Versterking van de toeristische samenhang.

3.

Stimulering van combinatiebezoek; bezoeken van City Mondial en andere
activiteiten.

277

Gemeente Den Haag/2005/RIS 132724.
Dit doel is pas eind 2009 bereikt. De poorten zijn in 2010 ingewijd.
Deze doelstelling komt voortdurend terug bij toekomstige plannen. Daarmee wordt een signaal afgegeven dat de relatie tussen
de gemeente en de ondernemers onderling niet optimaal is.
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4.

Versterking van de promotie, ook voor bezoekers van buiten de stad.

5.

(Her-)inrichting van de openbare ruimte van Chinatown en realisatie van
Chinese toegangspoorten.

6.

Aantrekken van nieuwe vestigingen evenals ontwikkeling van producten met
een hoge bezoekersaantrekkende werking.

7.

Versterking van het aanbod aan (kleinschalige) activiteiten en evenementen en
het realiseren van een (boven-)regionale aantrekkingskracht. De Stichting City
Mondial en Avenue Culinaire moeten met betrokken partijen nieuwe
afspraken maken ten aanzien van de te behalen doelstellingen, de te ontplooien
activiteiten en de daarvoor beschikbare financiën.280

7.4.

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de onderzoeksresultaten beschreven van de derde casestudie,
namelijk multicultureel toerisme. De wijken Schildersbuurt, Transvaal en
Stationsbuurt in het stadsdeel Centrum hebben te maken met een negatieve
beeldvorming zowel in de stad Den Haag als daarbuiten. De concentratie van
allochtonen

en

verschillende

sociaal-economische

problemen

hebben

deze

beeldvorming gevoed. De lokale overheid probeert met City Mondial en de twee
deelprojecten Chinatown en Avenue Culinair deze gebieden vitaal en krachtig te
maken. De veronderstelling achter dit beleid is dat als de economische potentie van
deze gebieden zichtbaar wordt, dit zal leiden tot een positief imago. Culturele uitingen
kunnen vermarkt worden waardoor inkomsten worden gegenereerd. Dit kan leiden tot
verhoging van de omzet van ondernemers, meer laaggeschoolde arbeidsplaatsen en
meer ondernemerschap. Tevens kan het een bijdrage leveren aan het profiel van Den
Haag als internationale stad van vrede en recht.

Over de keuze van het toeristische gebied is er veel politieke discussie, maar
uiteindelijk worden de voordelen ingezien voor vestiging dicht bij het winkelgebied in
het centrum van de stad tussen de twee treinstations. De aanwezigheid van Chinese
bedrijven in het Centrum van de stad is een belangrijke factor om het concept van
Chinatown te ontwikkelen en in te bouwen in City Mondial. Er wordt in het beleid

280

Gemeente Den Haag/2005/RIS 132724. In het collegeverslag komt geen inhoudelijke discussie over deze voorstellen voor.
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bewust gekozen voor een geografische concentratie van kleinschalige ondernemers
om het lokale toerisme vorm te geven. Het gebied moet herkenbaar zijn als
toeristische route om stedelingen en toeristen daar naar toe te lokken. Deze
herkenbaarheid lukt in het sfeergebied Chinatown veel beter dan in Schildersbuurt en
Transvaal. Er is echter nog geen Chinese atmosfeer ontstaan zoals in wereldsteden als
Toronto, Sydney en New York. Het lukt Chinatown wel om tijdens het Chinees
Nieuwjaar dit gebied een stukje China te doen lijken, om vervolgens de Chinese
uitbundigheid te verliezen. Dat kan veranderen met de plaatsing van de twee Chinese
poorten die dit gebied nu markeren. Het Haagse beleid rond openluchtreclame werkt
ook belemmerend om een Chinatown te realiseren zoals in andere grote steden.
Daarnaast kent dit gebied geen bruisend uitgaansleven, met name in de nachtelijke
uren.
City Mondial start in 1996 als een pilot en wordt binnen vier jaar in het generieke
beleid verankerd. Na een bezoekersaantal van 1.000 in 1998, neemt dat aantal toe tot
rond de 110.000 per jaar medio 2005. Het is City Mondial gelukt op bescheiden
schaal nieuwe soorten van bedrijvigheid op te wekken en ondernemers aan te trekken.
Tot medio jaren negentig zijn er nauwelijks bedrijven en instellingen actief op het
gebied van multicultureel toerisme. Vanaf de start van City Mondial richten steeds
meer stichtingen, intermediaire instellingen en bedrijven zich op het multicultureel
toerisme.
Op het niveau van de eerste-orde evaluatie worden door politici talrijke technischeverificatie vertogen verwoord. Over de prestatie en de snelheid waarmee dit wordt
gerealiseerd, wordt tot 2005 een kritisch oordeel geveld. Dat is terecht voor wat
betreft Avenue Culinaire, want de prestaties blijven achter bij de verwachtingen. Deze
zijn te ambitieus en onrealistisch, vanwege de hoge kwaliteitseisen die de gemeente
aan deze internationale eetstraat stelt. De prestaties van City Mondial en Chinatown
met betrekking tot de economische- en werkgelegenheidseffecten die de gemeente
zelf heeft geformuleerd, zijn wel gerealiseerd. In het Chinatown gebied zijn medio
jaren negentig 25 Chinese ondernemers gevestigd. In het totale Chinatown gebied en
de omliggende straten neemt het aantal bedrijven in de periode 1998-2005 met circa
60 procent toe. Het aantal Chinese bedrijven in dit gebied neemt van 25 toe naar 59.
Daarvan zijn 51 (86 procent) gevestigd in de drie straten die het specifieke Chinatown
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gebied vormen. In 7 jaar tijd is het totale aantal bedrijven in de drie Chinatownstraten
met 52 procent toegenomen.
Door het multicultureel toerisme neemt de werkgelegenheid onder laaggeschoolden in
de hiervoor ontwikkelde gebieden toe. Daarmee wordt het doel dat de gemeente Den
Haag nastreeft bereikt. De groei van laaggeschoolde banen is inherent aan de
bedrijfssectoren die het multicultureel toerisme dragen, namelijk de horeca. De in dit
gebied gevestigde bedrijven hebben een welkome aanvulling op hun inkomsten, maar
van een spectaculaire groei is nog geen sprake.281 Multicultureel toerisme heeft
aangetoond een integratieve werking te hebben op de allochtone wijken. Een van de
winstpunten van City Mondial is namelijk de verbetering van het imago van
allochtone concentratiewijken en het besef dat het economische potentie heeft die
verder ontwikkeld kan worden. City Mondial en met name Chinatown is een gebied
dat lange tijd door Hagenaars en mensen daarbuiten is gemeden omdat het onleefbaar
zou zijn. Tot 1998 bestaat er scepsis over dit concept. Er worden zelfs kwalificaties
gebruikt als “reservaat denken” en “aapjes kijken”. Daarna is er geen politieke
discussie meer over de ontwikkeling van City Mondial. Dit gebied wordt nu door
duizenden stedelingen, passanten en toeristen bezocht. Deze bezoekers geven in een
enquête in meerderheid aan dit gebied nog eens te willen bezoeken. Multicultureel
toerisme is een nieuwe markt die de gemeente Den Haag wil bevorderen in allochtone
concentratiewijken. City Mondial als drager van dit concept bewijst op bescheiden
niveau een economische impuls aan de wijkeconomie te geven.
Op het niveau van contextueel vertoog wordt in de politieke debatten een beperkt
aantal beleidsalternatieven aan de orde gesteld. Er worden vooral extra accenten
gelegd op de lopende beleidsinspanningen, zoals promotie die zich ook op bezoekers
van buiten de stad moet richten, herinrichting van de openbare ruimte van Chinatown,
realisatie van Chinese toegangspoorten, aantrekken van nieuwe vestigingen, de
ontwikkeling van producten die veel bezoekers aantrekken, versterking van het
aanbod aan (kleinschalige) activiteiten en evenementen om bezoekers uit de regio aan
te trekken, locatie-uitbreiding, draagvlak van ondernemers, onderzoeken van de
mogelijkheden voor de straathandel, betere communicatie met de ondernemers en de
inzet van extra personeel.
281
Smith (1989) hanteert twee categorieën van bedrijven in de toeristische industrie. De eerste categorie zijn bedrijven die zonder
het toerisme niet zouden bestaan. De tweede categorie zijn bedrijven die zonder toerisme het hoofd boven water kunnen houden,
maar wel op een bescheiden niveau. De inkomsten van toeristen zijn daarbij welkom. Het multicultureel toerisme in Den Haag
behoort in deze fase tot de tweede categorie.
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HOOFDSTUK VIII: SAMENVATTING EN CONCLUSIES

8.1.

Inleiding

Een van de uitdagingen waarvoor de stad Den Haag in de jaren tachtig en negentig
staat, betreft haar sociaal-economische ontwikkeling. De belangrijkste opgave is het
tegengaan van sociaal-economische tweedeling. Den Haag, enkele andere grote
steden en het Rijk komen een reeks van fysieke, sociale en economische maatregelen
overeen, waaronder maatregelen om het bedrijfsklimaat, de stadseconomie, startend
ondernemerschap en de economische participatie te bevorderen. In deze maatregelen
is specifieke aandacht voor immigrantenondernemers, met name in de buurten en
wijken met grote concentraties allochtonen en een cumulatie van sociaal-economische
problemen.

Dit onderzoek gaat over beleidsinterventies gericht op het stimuleren van het
bedrijfsklimaat

en

het

ondernemerschap

in

het

algemeen

en

het

immigrantenondernemerschap in het bijzonder. Overheden en andere regulerende
instanties kunnen op verschillende manieren ingrijpen in de markt. In dit onderzoek
heb ik drie casestudies uitgevoerd die elk op een andere marktdimensie zijn gericht, te
weten: subject, lokaliteit en object. Op de dimensie subject van de markt heb ik
onderzoek

gedaan naar het Haagse

startersbeleid met als een

van de

beleidsinstrumenten StaBij die vanaf 1997 startende ondernemers heeft begeleid. Op
de dimensie lokaliteit van de markt heb ik onderzoek gedaan naar functiemenging in
allochtone concentratiewijken. Op de dimensie object van de markt heb ik mij gericht
op multicultureel toerisme.

De hoofd- en deelvragen in dit onderzoek zijn als volgt.

1.

Welke beleidsmaatregelen heeft de overheid, inzonderheid de gemeente Den
Haag, sinds 1995 getroffen ter stimulering van het bedrijfsklimaat en de
economische participatie, en heel specifiek op het terrein van het
(immigranten)ondernemerschap?
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Deelvragen:
a.

Welke maatregelen zijn er genomen om het niveau en de kwaliteit van
het (startend) ondernemerschap te bevorderen? (Subject van de markt).

b.

Welke

maatregelen

zijn

er

genomen

om

in

allochtone

concentratiegebieden het ondernemerschap te stimuleren? (Lokaliteit
van de markt).
c.

Welke maatregelen zijn er genomen om het multicultureel toerisme te
stimuleren? (Object van de markt).

2.

Welke veronderstellingen en verwachtingen van de overheid liggen aan deze
beleidsmaatregelen ten grondslag?

3.

Zijn de beoogde resultaten met de genomen maatregelen gerealiseerd?

4.

Welke alternatieven in het beleid komen aan de orde om een beter
beleidsresultaat te realiseren?

In de onderzoeksaanpak heb ik gekozen voor het reconstrueren en analyseren van het
stadseconomische beleidsprogramma van de gemeente Den Haag en het beschrijven
van de resultaten daarvan aan de hand van het model van de gelaagde evaluatie van
Fischer (1980 en 1995). Met dit evaluatiemodel kan beleid op twee niveaus worden
geëvalueerd: een eerste- en een tweede-orde evaluatie. De eerste-orde evaluatie is in
twee niveaus onderverdeeld. Het laagste niveau is de technische-verificatie (niveau
1.1.). Op dit niveau gaat het om de vraag of de resultaten van beleid empirisch kunnen
worden vastgesteld. Het hoogste niveau is het contextueel vertoog (niveau 1.2). Hier
gaat het om de vraag of andere en betere beleidsalternatieven voor handen zijn. De
tweede-orde evaluatie is ook in twee niveaus onderverdeeld. Het laagste niveau is de
systeemondersteuning (niveau 2.1). Hierbij gaat het om de vraag of de instrumenten
of maatregelen die gekozen worden de voorgestane maatschappelijke orde
ondersteunen. Het hoogste niveau is de rationele keuze (niveau 2.2.). Op dit niveau
wordt beleid bezien vanuit de maatschappelijke orde die beleidsactoren voorstaan. De
rationele keuze verwijst eigenlijk naar de maatschappelijke visie achter het beleid. Op
het niveau van de rationele keuze heb ik het beleid beschreven aan de hand van twee
ideaaltypische redeneringen: de welvaartseconomische en de sociale-structuur
redenering. Samengevat komt de welvaartseconomische redenering op het volgende
neer. De overheid houdt zich minimaal bezig met (her)verdelingstaken, stuurt niet
actief op maatschappelijke resultaten, en juridische en procedurele gelijkheid staat
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boven sociaal-economische gelijkheid en daarom wordt geen onderscheid gemaakt
naar doelgroepen. In essentie komt de sociale-structuur redenering op het volgende
neer. De overheid heeft een (her)verdelende taak, beïnvloedt de resultaten van beleid
actief, maakt onderscheidt naar doelgroepen en gebieden in achterstandssituaties en
sociaal-economische gelijkheid en rechtvaardigheid staan boven juridische en
procedurele gelijkheid.

8.2.

De gevolgde methoden bij het onderzoek

In dit onderzoek heb ik een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden
en technieken van onderzoek gebruikt en verschillende primaire en secundaire
databronnen benut. Mijn verbondenheid bij de gemeente Den Haag in verschillende
adviseurs-, beleids- en managersfuncties heeft mij bevoorrechte toegang geboden tot
onderzoeksdata en informanten. De onderzoeksdata bestaan uit onderzoeksrapporten,
beleidsnota’s, brieven, notulen van politieke besprekingen, notities van staven van
wethouders, statistisch materiaal en het databestand van de Stichting StaBij. Deze
beschikbaarheid van de onnoemelijke hoeveelheid data maakt dat de methoden van
onderzoek in de initiële fase door opportunistische overwegingen zijn ingegeven.
Tegenover de luxe van deze data, heb ik voor de opgave gestaan om selectief daarmee
om te gaan. Uiteindelijk heb ik afstand gedaan van veel data om het onderzoekskader
tot zijn recht te laten komen. Voor de onderzoeksvragen heb ik vervolgens een
scherpe selectie van data gemaakt. De onderzoeksvragen hebben ook geleid tot het
verzamelen van aanvullende data om een eenduidige beantwoording van de
onderzoeksvragen mogelijk te maken. Aanvullende data zijn onder andere verkregen
uit interviews met informanten en het veelvuldig raadplegen van het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel om de levensduur van ondernemingen over een
langere tijd vast te stellen, zoals in het geval van de bedrijvencentra. In de loop van dit
onderzoek is met verschillende informanten meerdere malen gesproken om de actuele
ontwikkelingen in het beleid te volgen.

De data van dit onderzoek zijn deels met het statistisch software programma SPSS
geanalyseerd. Dat betreft de kwantitatieve data. Van de gesprekken aan de hand van
halfgestructureerde vragenlijsten zijn interviewprotocollen gemaakt. Deze zijn
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geanalyseerd om uitspraken te doen over de kwaliteit van de uitvoering van het
beleid.

8.3.

Subject van de markt: de eerste casestudie

De maatregelen en visie achter het beleid

In het regeerakkoord van 1994 wordt gewezen op de betekenis van het
immigrantenondernemerschap (regeerakkoord 1994; Dreef 2004). Als uitwerking van
dat akkoord verschijnt vanaf 1995 een aantal beleidsnota’s gericht op het
ondernemerschap. In 1995 komt de beleidsnota Werk door ondernemen uit. Een
generiek beleid (welvaartseconomische redenering) ter verbetering van het
ondernemersklimaat staat in deze nota centraal. In 1999 verschijnt van het kabinet de
beleidsnota De ondernemende samenleving. Ook daarin staat een generiek beleid
centraal en worden eerdere uitgangspunten herhaald. Vanuit het perspectief van het
immigrantenondernemerschap is het wezenlijke verschil tussen de beide nota’s het
expliciete belang dat in de laatste nota wordt gegeven aan de sociale integratie van
allochtonen langs de weg van het zelfstandig ondernemerschap. In deze nota komen
vaker sociale-structuur redeneringen aan de orde dan in de nota Werk door
ondernemen, maar generieke maatregelen voeren niettemin de boventoon. Ondanks
het terugkerend benadrukken van generiek beleid is het aantal projectmatige,
doelgroepgerichte maatregelen in het rijksbeleid ruim bemeten (sociale-structuur
redeneringen). Over het gevoerde generieke beleid is de Algemene Rekenkamer
(2001) kritisch. De Kamer constateert dat de formulering van de doelstellingen in de
twee genoemde nota’s niet eenduidig genoeg is om vast te kunnen stellen of het beleid
de verwachte effecten heeft opgeleverd. Ook worden maatregelen genomen zonder
het voorgaande beleid te evalueren, waardoor stapeling van regelgeving ontstaat. De
relatie tussen de beleidsmaatregelen en de stimulering van de integratie van
allochtonen kan ook niet worden aangetoond.

De gemeente Den Haag heeft in het kader van het grotestedenbeleid het zelfstandig
ondernemerschap een stimulans willen geven door middel van een integrale aanpak.
Daarbij zijn maatregelen genomen om meer fysieke ruimte te creëren voor bedrijven
en is geïnvesteerd in de kwaliteit van het ondernemerschap. Voor het startend
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ondernemerschap brengt de gemeente Den Haag in 1996 (Den Haag 1996) een
nieuwe startersnota uit, bestaande uit acht elkaar versterkende actiepunten.

Vergelijk ik de beleidsvertogen van het Rijk en de gemeente Den Haag op tweedeorde

evaluatieniveau,

dan

valt

het

volgende

op.

In

het

debat

over

immigrantenondernemerschap en het ondernemerschap van vrouwen worden op
nationaal niveau welvaartseconomische redeneringen stelliger geformuleerd dan in de
gemeente Den Haag. In het Haagse beleid zijn de welvaartseconomische
redeneringen vaker impliciet. Het verschil in de inhoudelijke politieke debatten tussen
Rijk en gemeente op dit thema kan verband houden met het feit dat om electorale
motieven het parlement veel meer als het podium wordt gezien om de partij-ideologie
prominenter te verkondigen dan de gemeenteraad. De ruchtbaarheid van dergelijke
debatten is vanwege de mediabelangstelling ook groter. Uit de bestuurlijke stukken
maak ik op dat in de beleidsvoorbereiding partijpolitieke ideologieën vanuit
welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen sterk tegen over elkaar
komen te staan. Bij de implementatie van het beleid en bespreking van de
beleidsresultaten komen voor- en tegenstanders van deze redeneringen echter nader
tot elkaar. Er ontstaat consensus om sociaal-economische achterstanden te bestrijden
en als generieke maatregelen niet tot het beoogde resultaat leiden dan kunnen
tijdelijke maatregelen worden genomen waarin onderscheid wordt gemaakt naar
doelgroepen en achterstandsgebieden. Uiteindelijk wint de pragmatiek het. Dat geldt
zeker voor de gemeente. Voor gemeenten spelen pragmatische beleidskeuzen een
belangrijke rol, omdat zij veel sneller en directer de effecten van beleid zien en
daarvoor realistische oplossingen zoeken.

De resultaten en beleidsalternatieven

In 1997 daalt het aantal startende ondernemers in Den Haag tot 1.200. In 2006 stijgt
dat aantal tot boven de 3.000. In dezelfde periode verdrievoudigt het aantal
immigrantenondernemers. In de periode 1997-2003 melden ruim 2.100 personen zich
bij StaBij aan voor begeleiding naar het ondernemerschap. Daarvan worden 329 in
begeleiding genomen. Na een beleid van ontmoediging bedraagt het uitvalspercentage
in het eerste jaar gemiddeld circa zes procent; onder autochtone starters vijf procent.
Deze percentages illustreren dat we in dit opzicht te maken hebben met een succesvol
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project, omdat landelijk het gemiddelde uitvalpercentage vier tot zes maal hoger ligt
(Van den Tillaart 2001). Het aantal allochtonen dat is begeleid, is in deze periode
echter minimaal. De resultaten van het onderzoek naar de uitvoering van het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) in Den Haag maken duidelijk dat dit besluit als
re-integratiemiddel geen reële optie is voor veel uitkeringsgerechtigden, ook niet voor
werkloze allochtonen. Lokale overheden weten dat eigenlijk ook en hanteren een
bescheiden doelstelling (Bruins & Vroonhof 2004; EIM 2004a; EIM 2004b). Uit de
beleidsvertogen van politici in de gemeente Den Haag maak ik op het niveau van
contextueel vertoog op dat in beperkte mate inhoudelijke beleidsalternatieven worden
aangedragen om betere resultaten voor het startend ondernemerschap te realiseren.
Het beleid wordt vooral herhaald.

8.4.

Lokaliteit van de markt: de tweede casestudie

De maatregelen en visie achter het beleid

Op de dimensie lokaliteit van de markt heb ik ten eerste onderzoek gedaan naar drie
bedrijfsverzamelgebouwen die ingericht zijn als broedplaatsen voor startende
ondernemers: De Schilde, Diemensie en OAC Laakhage. Ten tweede heb ik
onderzoek gedaan naar dubbelgrondgebruik. Dat komt neer op het bouwen van
woningen boven bedrijfsruimten om zowel de schaarste aan woningen als
bedrijfsruimte op te lossen. Het onderzoek richt zich op drie straten in het
herstructureringsgebied in het stadsdeel Centrum: De Heemstraat, Hobbemastraat en
Vaillantlaan. Dit zijn allen maatregelen die in het kader van functiemenging zijn
genomen.

De beleidsvisie over functiemenging is uitgewerkt in het kader van het
grotestedenbeleid. In de Nota Stedelijke Vernieuwing (1997) geeft het ministerie van
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan dat de economische vitaliteit van
steden wordt bedreigd. Ruimtegebrek en slechte bereikbaarheid zorgen er voor dat
bedrijven uit de steden vertrekken. Als gevolg daarvan blijft de economische groei in
de grote steden sinds de jaren zeventig achter op de rest van Nederland. In plaats van
de voorheen populaire functiescheiding wordt met stedelijke vernieuwing of
herstructurering afgekoerst op functiemenging. Het doel van functiemenging is
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tweeledig. Ten eerste gaat het er om bedrijvigheid en een veelzijdige economie in
wijken te stimuleren. Ten tweede wordt getracht de eenzijdigheid van wijken te
doorbreken door functies als werken, wonen, winkelen en recreëren in woonbuurten
met elkaar te verbinden. Deze visie van het Rijk staat ook in het beleid van de
gemeente Den Haag centraal. Uit de politieke debatten concludeer ik dat
functiemenging vooral wordt ondersteund met sociale-structuur redeneringen. Zij die
dit beleid ondersteunen, wijzen er op dat sociaal-economische achterstanden moeten
worden weggenomen en daarom is extra beleidsaandacht voor stedelijke gebieden
waar problemen cumuleren te rechtvaardigen. In het politieke debat over
bedrijfsverzamelgebouwen en dubbelgrondgebruik in de gemeente Den Haag is
nauwelijks sprake van conflicterende welvaartseconomische en sociale-structuur
redeneringen. Er is breed draagvlak om te investeren in achterstandsgroepen in
achterstandswijken. In het debat komen wel vragen aan de orde over
concurrentievervalsing

vanwege

de

subsidiering

van

bedrijfsruimten

(welvaartseconomische redenering). De schaarste aan bedrijfsruimte maakt dat
uiteindelijk sociale-structuur redeneringen de overhand hebben en het beleid van
gesubsidieerde bedrijfsruimte wordt ondersteund.
De resultaten en beleidsalternatieven

Uit dit onderzoek blijkt dat het beleid gericht op bedrijfsverzamelgebouwen om
startende ondernemers een broedplaats te bieden en dubbelgrondgebruik in
herstructureringswijken een positief effect hebben op de ontwikkeling van het
immigrantenondernemerschap. In de drie onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen
blijkt dat bijna tweederde van de ondernemers eerste generatie allochtoon is.
Immigrantenondernemers

maken

goed

gebruik

van

het

aanbod

van

bedrijfsverzamelgebouwen als plaats voor startend ondernemerschap. Niettemin
vestigt ruim zeventig procent van de succesvolle bedrijven zich op een locatie buiten
bedrijfsverzamelgebouwen. Het overlevingspercentage in deze panden volgt min of
meer de landelijke trend waarbij op termijn steeds minder actieve bedrijven
overblijven (EIM 2004a en EIM 2004b).

In de drie onderzochte straten in de Schildersbuurt waar dubbelgrondgebruik is
toegepast, blijkt dat negentig procent van de ondernemers allochtoon is. Deze
bedrijven zijn daar nieuw gevestigd. Dat betekent dat klaarblijkelijk functiemenging
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in dit geval in de vorm van dubbelgrondgebruik in herstructureringsgebieden kansen
biedt aan het immigrantenondernemerschap. De aanwezigheid van de allochtone
bevolking in dat gebied heeft kennelijk invloed op dit percentage. Gegeven het feit dat
banken nog steeds terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten is dit een hoge
bezettingsgraad in deze dure nieuwbouw bedrijfsruimten. Het lukt allochtonen vooral
met eigen vermogen en dat van familie en vrienden deze bedrijven daar te starten
(KplusV 2005). Dit geeft ook de veerkracht van deze wijken weer, die doorgaans als
achterstandswijken met een slecht sociaal imago geboekt staan.

Bij de politieke besprekingen van de resultaten van de bedrijfsverzamelgebouwen
worden geen nieuwe beleidsalternatieven (contextueel vertoog) aangedragen.
Oplossingen worden gezocht binnen de bestaande instrumenten. Uit de politieke
debatten blijkt dat de gemeente Den Haag worstelt met het betaalbaar houden van
bedrijfsverzamelgebouwen en dat met veel kunst- en vliegwerk realiseert. In het
politieke debat komen de effecten van dubbelgrondgebruik en beleidsalternatieven
voor de ontwikkeling van het (immigranten)ondernemerschap niet aan de orde.
8.5.

Object van de markt: de derde casestudie

De maatregelen en visie achter het beleid

Binnen de dimensie objecten - producten waarin gehandeld wordt - van de markt heb
ik mij in dit onderzoek gefocust op het multicultureel toerisme in allochtone wijken.
Met multicultureel toerisme bedoel ik de handel in etnisch-culturele producten materieel en immaterieel - in een fysiek herkenbaar multicultureel stedelijk landschap.
De onderzochte maatregelen in dit kader zijn City Mondial, Chinatown en Avenue
Culinaire. In 1999 worden tussen het Rijk en dertig steden in het tweede convenant
grotestedenbeleid integrale stadsvisies opgenomen over toerisme en recreatie. De
gemeente Den Haag heeft vanaf het eerste convenant grotestedenbeleid toerisme in
haar stadseconomisch beleid opgenomen. Vanaf de jaren tachtig worden echter al
initiatieven genomen om de multiculturele wijken van de stad als toeristische
trekpleister te ontwikkelen.
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In 1996 wordt het concept City Mondial ontwikkeld om multicultureel toerisme in
allochtone

wijken

te

stimuleren.

Als

de

potenties

van

concentratiewijken zichtbaar worden, zal het negatieve imago

deze

allochtone

verdwijnen, is de

beleidsopvatting. Vooral de Haagse wijken de Schildersbuurt en Transvaal (in het
stadsdeel Centrum) hebben te maken met een negatieve beeldvorming die gebaseerd
is op verpaupering, hoge criminaliteit, veel overlast, een laag opleidingsniveau,
concentratie van huishoudens met een laag inkomen en aanhoudende hoge en vooral
langdurige werkloosheid. De gemeente Den Haag probeert deze gebieden weer
aantrekkelijk te maken voor ondernemers door het multicultureel toerisme daar een
kans te geven.
In de beleidsdiscoursen over de ontwikkeling van het multicultureel toerisme in Den
Haag overheersen sociale-structuur redeneringen. Er worden specifieke maatregelen
in

bepaalde

wijken

genomen

om

het

multicultureel

toerisme

en

immigrantenondernemerschap te bevorderen en daarmee de sociaal-economische
positie van dit gebied en van allochtonen te verbeteren. Het politieke draagvlak voor
de ontwikkeling van het multicultureel toerisme is vanaf het begin groot.
Welvaartseconomische redeneringen treden alleen naar voren als maatregelen worden
voorgesteld voor verruiming van de zondagsopening van winkels in het City Mondial
gebied. Dit wordt als rechtsongelijkheid gezien, omdat voor dit gebied en hun
ondernemers andere regels worden gemaakt. Opvallend is de steun voor het
multicultureel toerisme van de VVD, omdat in dit beleid onderscheid wordt gemaakt
naar doelgroepen en stedelijke gebieden, waarbij het accent wordt gelegd op
stimulering van het immigrantenondernemerschap en het vermarkten van culturele
diversiteit. In het debat over het integratiebeleid bestrijdt de VVD op basis van
welvaartseconomische redeneringen vooral het doelgroepenbeleid, of accepteert het
als een noodzakelijk kwaad voor zover het een incidentele en zeer tijdelijke maatregel
betreft. Nu wordt een lange termijn visie op multiculturele wijken ondersteund.
De resultaten en beleidsalternatieven

Over de snelheid waarmee City Mondial en de twee andere projecten worden
ontwikkeld, velt de Haagse gemeenteraad in 2002 een kritisch oordeel. De
doelstellingen van City Mondial en Chinatown met betrekking tot de economische- en
werkgelegenheidseffecten worden uiteindelijk wel gerealiseerd. Alleen de prestaties
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van Avenue Culinaire blijven achter bij de verwachtingen, maar die verwachtingen
zijn achteraf gezien niet zo erg realistisch.

Het bezoekersaantal in het City Mondial gebied neemt van duizend in 1998 toe tot
ruim honderdduizend medio 2005. De bedrijvigheid trekt aan en de bestedingen van
de bezoekers nemen toe. In het specifieke Chinatown gebied - Wagenstraat,
Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal - verdubbelt het aantal ondernemers in de
periode 1997-2005. Van deze nieuwe bedrijven in deze drie straten is bijna negentig
procent in handen van Chinezen. Dit hoge percentage resulteert niettemin niet in een
uitbundig Chinees sfeerbeeld. Het lukt Chinatown wel om tijdens het Chinees
Nieuwjaar dit gebied een stukje China te doen lijken, maar het verliest daarna de
uitbundige Chinese sfeer. Het Haagse beleid rond gevel- en lichtreclame, straathandel,
uitstalling van producten en het tot begin 2010 uitblijven van Chinese poorten die het
Chinatown gebied moeten markeren, werken belemmerend om een Chinatown te
realiseren zoals in andere grote steden. De ambitie van de gemeente Den Haag om een
Chinatown te ontwikkelen die onderscheidend is ten opzichte van andere Chinatowns,
is niet uit de verf gekomen.

Tot 1998 is er nog een zekere aarzeling te constateren bij een aantal kleine politieke
fracties over de ontwikkeling van het multicultureel toerisme. Er wordt zelfs de
kwalificatie “reservaat denken” gebruikt. Dat negatieve beeld is geleidelijk veranderd.
Zestig procent van de bezoekers geeft in een enquête (City Mondial 2004a, 2004b,
2006) aan dit gebied nogmaals te willen bezoeken, terwijl in de jaren tachtig en
negentig dit gebied door stedelingen, toeristen en ondernemers wordt gemeden omdat
het onleefbaar zou zijn. Dat negatieve imago is bij deze bezoekers van dit gebied
verdwenen.

Ondanks

de

slechte

sociaal-economische

omstandigheden

zien

immigrantenondernemers kans om hun schouders er onder te zetten, deze buurten
nieuw leven in te blazen en de lokale economie een impuls te geven.

In het politieke debat over City Mondial en de deelprojecten wordt een beperkt aantal
beleidsalternatieven (contextueel niveau) aan de orde gesteld. Het accent ligt vooral
op intensivering van de lopende beleidsinspanningen binnen de gestelde
doelstellingen.
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8.6.

Slot

Als ik de resultaten van de drie onderzochte beleidsmaatregelen plaats tegen de
ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in Den Haag, dan valt op dat er sprake
is van een sterke groei van het zelfstandig ondernemerschap in het algemeen en het
immigrantenondernemerschap in het bijzonder. De nieuwe aanwas in het zelfstandig
ondernemerschap wordt vooral verklaard door de explosieve toename van het aantal
immigrantenondernemers. De drie onderzochte beleidsmaatregelen op de dimensies
subject, lokaliteit en object van de markt lijken in die zin aan de gestelde
doelstellingen te voldoen, - Avenue Culinaire uitgezonderd. Zij verklaren echter in
onvoldoende

mate

de

sterke

kwantitatieve

ontwikkeling

van

het

(immigranten)ondernemerschap.

De begeleiding van werklozen (subjecten van de markt) naar de ondernemersmarkt
wordt ingegeven door de hoge werkloosheid onder allochtonen. Achter dit beleid gaat
een expliciete, “klassieke welzijnsgedachte” schuil: namelijk dat hulpbehoevendheid
kan worden opgelost met extra beleidsaandacht, en andersom dat beleidsinspanningen
gericht moeten zijn op het oplossen van sociale problemen. Met een beleid gericht op
de

toetreding

van

met

name

werkloze

allochtonen

tot

het

zelfstandig

ondernemerschap heeft de gemeente Den Haag dit in de praktijk willen brengen.
Binnen de gestelde doelstellingen is dit succesvol verlopen. Dit verklaart echter niet
de sterke groei van het ondernemerschap, ook niet dat aan de onderkant van de
ondernemersmarkt. Op de dimensie subjecten van de markt heeft StaBij met een
ontmoedigingsbeleid ervoor gezorgd dat het aantal starters beperkt bleef; Stabij
zorgde wel voor verbetering van de kwaliteit van startende ondernemers.

Op de dimensie lokaliteit van de markt is in algemene zin geen sprake van een
“klassieke welzijnsaanpak”. Er worden in achterstandswijken in het kader van de
herstructurering en vanuit de gedachte van functiemenging nieuwe bedrijfsruimten in
woonbuurten gebouwd om daar het (immigranten)ondernemerschap te stimuleren. De
aanwezigheid van een concentratie van allochtonen in deze functiemengingslocaties
heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling van het immigrantenondernemerschap.
Slechts in het voorbeeld van de bedrijvencentra kunnen elementen van een ”klassiek
welzijnsbeleid” worden ontwaard. Dit beleid resulteert in het subsidiëren van
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bedrijfsruimten om de huren betaalbaar te houden voor startende ondernemers die
veelal in een achterstandssituatie verkeren. Hoe het ook zij, in kwantitatief opzicht
heeft het functiemengingsbeleid in de onderzochte periode geen grote bijdrage
geleverd aan de sterke groei van het (immigranten)ondernemerschap.

Op de dimensie object van de markt heeft de gemeente Den Haag het instrument
multicultureel toerisme ingezet om te komen tot imagoverbetering van allochtonen en
wijken met sociaal-economische achterstanden. De gemeente heeft doelbewust een
intensief city marketing programma ontwikkeld in het kader van de stimulering van
het immigrantenondernemerschap door allochtone concentratiewijken te “branden”
als gebieden waar het multicultureel toerisme een positieve bijdrage kan leveren aan
het imago en de economische kansen. De ontwikkeling van City Mondial en
Chinatown is succesvol gebleken binnen de gestelde doelstellingen. De bijdrage van
het multicultureel toerisme aan de generieke, kwantitatieve ontwikkeling van het
midden- en kleinbedrijf is echter eveneens beperkt. Binnen de dimensie object van de
markt en de onderzochte casus kan in zijn algemeenheid niet gesproken worden van
een “klassiek welzijnsbeleid”. De enige welzijnscomponent in deze aanpak is het
streven naar de verbetering van het sociale imago van allochtone concentratiewijken.
Er is vooral een economische visie ontwikkeld over de ‘branding’ van allochtone
wijken vanuit een breder economisch perspectief, blijkend uit het feit dat de
marketing van het multicultureel toerisme is verankerd in een generiek toeristisch
beleid.

In de praktijk van de politieke discussies over het immigrantenondernemerschap
strijden welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen om hegemonie.
Deze strijd is op nationaal niveau explicieter dan in Den Haag. Deze strijd om
hegemonie verschilt per dimensie van de markt en menig actor blijkt daarbij niet
helemaal consequent te zijn. Een goed voorbeeld daarvan is dat de VVD-fractie in de
gemeente Den Haag op het gebied van begeleiding van startende ondernemers, zoals
vrouwelijke ondernemers (subjecten), het generieke beleid als uitgangspunt neemt.
Daar waar het echter gaat om de ontwikkeling van multicultureel toerisme (object van
de markt) in Chinatown worden juist sociale-structuur redeneringen gebruikt om
sociaal-economische problemen in allochtone concentratiegebieden met een
multicultureel toeristisch beleid op te lossen. Ook op de dimensie lokaliteit van de
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markt wordt het generieke beleid gepropageerd. Zo is de VVD tegen
concurrentievervalsing. In de praktijk moet dit betekenen dat huurprijzen in
bedrijfsverzamelgebouwen in allochtone concentratiebuurten niet mogen verschillen
van panden in andere gebieden in de stad (welvaartseconomische redenering). Maar
om de betaalbaarheid en een hoge bezettingsgraad van bedrijfsverzamelgebouwen te
waarborgen, worden gesubsidieerde huurbedragen toegestaan. Deze gang van zaken
illustreert dat de beide ideaaltypische redeneringen afwisselend en zelfs tegelijkertijd
gehanteerd worden. Beleidsactoren laten op een bepaalde dimensie van de markt
sociale-structuur

redeneringen

prevaleren

en

op

andere

dimensies

weer

welvaartseconomische redeneringen.282 Bij de uitvoering van het beleid vloeien
welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen in elkaar over en worden er
compromissen gesloten.

Kijk ik naar de sterke groei van het immigrantenondernemerschap in Nederland en in
de gemeente Den Haag, dan kom ik tot de conclusie dat eigenlijk geen van de
onderzochte maatregelen een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de grote
ontwikkelingen van het midden- en kleinbedrijf. De markt heeft het vooral zelf
opgepakt. De gedachten achter de welvaartseconomische redeneringen blijken juister
te zijn dan sociale-structuur redeneringen, ook al zetten de op die gedachte
geïnspireerde maatregelen zelf niet zoveel zoden aan de dijk. De sterke groei van het
immigrantenondernemerschap vindt plaats in wijken waar men dat niet zou
verwachten. De genomen maatregelen hebben kennelijk een andere invloed dan een
groei van het immigrantenondernemerschap. Zij hebben de beeldvorming over het
immigrantenondernemerschap en allochtone concentratiewijken positief veranderd en
geresulteerd in meer geloof in de eigen kansen.

In dit onderzoek heb ik laten zien dat op het niveau van beleidsdiscoursen
welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen strijden om hegemonie. De
uitkomsten daarvan zijn niet altijd voorspelbaar. Terwijl het beleid zich de afgelopen
drie decennia stapelt en immigrantenondernemers in dat beleid regelmatig als
hulpbehoevend worden neergezet, is hun aantal de afgelopen dertig jaar in Den Haag
282

Dreef (2004:256) komt in haar onderzoek naar de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse
confectieateliers in de periode 1980-1997 eveneens tot de conclusie dat in de empirische werkelijkheid verschillende combinaties
van redeneringen voorkomen. Beleidsmakers volgen in hun pleidooi voor een specifieke oplossingsrichting vaak gelijktijdig een
welvaartseconomische en een sociale-structuur redenering.
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ruim verdrievoudigd. De meerderheid van de immigrantenondernemers vestigt zich in
de allochtone concentratiewijken. Dit geeft de veerkracht van deze wijken weer, tegen
de achtergrond van het feit dat juist deze wijken regelmatig geconfronteerd worden
met achterstanden en een negatief sociaal-economisch imago. Deze veerkracht is
mede het gevolg van het feit dat allochtonen geen passieve toeschouwers zijn, maar
zelf hun kansen creëren en pakken op de ondernemersmarkt. Dertig procent van het
ondernemerschap in de gemeente Den Haag is in 2005 in handen van allochtonen.
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SUMMARY: IMMIGRANT BUSINESS IN THE HAGUE,
POLICY AND PRACTICE

Introduction
One of the challenges facing the city of The Hague in the 1980s and 1990s was its
socio-economic problems. The Municipality’s main task was to combat the socioeconomic divide in the city. In cooperation with the other major cities in the
Netherlands, The Hague wished to conclude agreements with the central government
on physical, social and economic measures to be taken. A comprehensive approach to
these issues was regarded as an important condition for reinforcing the major cities’
socio-economic structure and combating social disadvantages, which resulted in the
Major City Policy (MCP) in 1995. This policy announced policy intervention
strategies for promoting the economic climate and urban economy, the start-up of new
businesses, and economic participation. These policy intervention strategies focused
on immigrant entrepreneurs and on districts and neighbourhoods whose residents
included a large proportion of ethnic minority population groups, and where there was
an accumulation of socio-economic problems.
This study examines the policy intervention strategies aimed at stimulating the
economic climate, as well as entrepreneurship in general and immigrant businesses in
particular. There are a number of options open to government authorities with respect
to intervention in the market. Engelen (2000 and 2001) distinguishes seven
dimensions which determine the scope of potential market competitors and the
conditions under which transactions can be effected, and which help us to understand
why specific groups and individuals operate as entrepreneurs on certain markets. In
this study, I have focused on intervention strategies in three market dimensions:
subjects, locations and objects.

“Subjects” refers to entrepreneurs, government authorities and institutions involved in
entrepreneurship, “locations” refers to the location of the business activities and their
spatial scope, and “objects” refers to the products that are manufactured and traded.
With respect to the “market subjects” dimension, I concentrated on start-up policy in
The Hague, taking StaBij foundation as one of my objects of research. With respect to
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the “locations” dimension,

I carried

out

research into mixed

functions

(“functiemenging”) in neighbourhoods with a large proportion of ethnic minority
residents. When doing this, I focused on two measures: business centres as breeding
grounds for start-up businesses and dual land use (“dubbelgrondgebruik”) in ethnic
minority districts, which are used as living and working space. And with respect to the
“market objects” dimension, I carried out research into multicultural tourism, taking
City Mondial and the Chinatown and Avenue Culinaire sub-projects as my case study.
The main and subsidiary questions in this study were as follows.
1.

What policy measures have government authorities - particularly the
Municipality of The Hague - taken since 1995 to stimulate the economic
climate and economic participation, more specifically in the field of
(immigrant) entrepreneurship?
Subsidiary questions:
a.

What measures have the authorities taken to foster the level and the
quality of (start-up) businesses? (Market subjects).

b.

What measures have the authorities taken to stimulate entrepreneurship
in districts with a large immigrant population? (Market locations).

c.

What measures have the authorities taken to stimulate multicultural
tourism? (Market objects).

2.

What assumptions and expectations do the authorities base these policy
measures on?

3.

Have the measures achieved the desired results?

4.

What alternatives have been proposed in the policy in order to achieve better
policy results?

When conducting my research, I decided to approach the matter by reconstructing and
analysing the Municipality of The Hague’s urban-economic policy programme, and to
describe my results using Fischer’s stratified evaluation model (1980 and 1995). This
evaluation model can be used to evaluate policy at two levels: a first-order and a
second-order evaluation. The first-order evaluation is subdivided into a further two
levels, the lower of which is technical verification.283 This level focuses on the
question of whether the policy results can be proven empirically. The higher level is
283
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Technical-analytical discourse or programme verification/outcomes.

contextual discourse284, which concentrates on the question of whether other and
better policy alternatives are available. The second-order evaluation is also subdivided
into two levels, the lower of which is system discourse.285 This level deals with the
question of whether the instruments or measures selected support the advocated social
order. The higher level is rational choice.286 At this level, policy is viewed in the light
of the social order advocated by policy actors. In actual fact, rational choice refers to
the concept behind the policy. I have described the policy on the basis of two idealtypical arguments at rational choice level: the welfare economic argument287 and the
social structure argument. Briefly summarised, the welfare economic argument288 is
basically as follows. The government merely plays a (re)allocating role, does not
actively encourage social results, the focus is on citizens’ personal freedom vis-à-vis
the government, does concern itself with costs and benefits issues, legal and
procedural equality is more important than socio-economic equality; that is the reason
why no distinction according to target groups is made. The social structure argument
essentially boils down to the following. The government plays a (re)allocating role,
actively influences policy results, makes a distinction according to socially
disadvantaged target groups and districts, does not primarily concern itself with costs
and benefits issues, and socio-economic equality and justice are considered more
important than legal and procedural equality.
Policy discourses: second-order evaluation
This study demonstrates that welfare economic arguments and social structure
arguments battled for supremacy in political debates on major policy memorandums.
The outcome of these battles was not always predictable. In the debate on immigrant
entrepreneurship and women’s entrepreneurship, welfare economic arguments were
more emphatically formulated at national level than in the Municipality of The
Hague. The Municipality’s policy was more often implicit with respect to welfare
economic arguments. The difference between the central government and the
Municipality in their substantive political debates in respect of this issue may be
related to the fact that due to electoral reasons, Parliament is regarded to a far greater
extent as a platform for a more prominent propagation of party ideology than the
284

Contextual discourse or situational validation/objectives.
System discourse or societal vindication/goals.
286
Ideological discourse or social choice/values.
287
Welfare economic argument.
288
Social structure argument.
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municipal council. Moreover, more publicity was given to these debates as a result of
attention from the media. We may conclude from the policy documents that - viewed
in the light of welfare economic arguments and social structure arguments - partypolitical ideologies strongly conflicted with one another during the policy
preparations. This was especially the case when drawing up national policy, although
compromises were reached when implementing the policy and discussing the policy
results. Consensus was achieved with respect to combating socio-economic
disadvantages, and if generic measures did not achieve the desired results, temporary
measures were taken in which a distinction was made according to target groups and
socially disadvantaged districts. Pragmatism eventually won the day, and this was
especially true of the Municipality. Pragmatic policy choices played a major role as
far as municipalities were concerned, because they were able to see the effects of the
policy much sooner and more directly, and sought realistic solutions to these.
Policy results: first-order evaluation

Market subjects: the first case study
More than 2,100 people registered with the StaBij foundation between 1997 and
2003: this works out at an average of 350 people a year. A total of 315 prospective
entrepreneurs started up a business, while a further 14 entered paid employment. This
means that StaBij achieved its annual target of assisting 60 prospective entrepreneurs.
The number of immigrants who received social security benefits and started up a
business was about 10 a year. The results of research carried out into the
implementation of the Social Assistance (Self-Employed Persons) Decree in The
Hague clearly showed that as a means of reintegration, this decree was not a realistic
option for many benefit recipients, or for unemployed immigrants either. In fact, local
authorities were also aware of this, and maintained a modest target for assisting
unemployed persons in starting up their own businesses (Bruins & Vroonhof 2004;
EIM 2004a; EIM 2004b).
This research revealed that only 0.5% of benefit recipients gave up their social
security benefits in order to start their own businesses. Although this percentage
increased slightly, this increase was too small to justify the central government’s
optimism that the Social Assistance (Self-Employed Persons) Decree was able to
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make a serious contribution to unemployed persons’ economic participation and reintegration, particularly in the case of unemployed immigrants. Discouragement of
applicants with less potential to succeed and providing 329 selected persons with
intensive guidance resulted in an average drop-out percentage of 6%; this was 5%
with respect to indigenous starters. No results were known regarding the drop-out
percentage for projects in The Hague before StaBij was founded. However, the
percentages stated do show that this project was a success if we compare them with
the national average drop-out percentage in the starting year, which was between 14%
and 23% (Van den Tillaart 2001).
Market locations: the second case study
With respect to the mixed functions issue, I investigated the following two measures:
business centres and dual land use. As far as the business centres were concerned, I
examined three locations only: De Schilde, Diemensie and OAC Laakhage. With
respect to dual land use, I focused on three streets in the Centrum district, i.e. De
Heemstraat, Hobbemastraat and Vaillantlaan; these streets are situated in the most
ethnic part of The Hague. Since the implementation of mixed functions in the city of
The Hague has not yet been completed, the results of this subsidiary research are
merely indicative of the effects on developments in immigrant entrepreneurship.

It emerged from this research that the policy directed towards business centres, which
was intended to provide a breeding ground for starters, and dual land use in urban
restructuring districts, had a positive effect on the development of immigrant
entrepreneurship. It transpired that almost two-thirds of the entrepreneurs in the three
business centres that I investigated were first-generation immigrants. This proportion
was at least 15% higher if we were to include members of the second generation who
were not registered as such in the Chamber of Commerce Trade Register (Van den
Tillaart 2001). This means that immigrant entrepreneurs made good use of the
availability of business centres as a location for starting up a business.
If we look at the “life course” of the businesses in the business centres that I
investigated, we see that 39% of all entrepreneurs (N=122) who had registered with
the Chamber of Commerce up to May 2004 were still actively engaged in their
businesses precisely five years later. The survival percentage in these buildings
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decreased in due course, and more or less followed the national trend in which
increasingly fewer active businesses eventually remained (EIM 2004a and EIM
2004b).
In the three streets I investigated in the Schildersbuurt district where dual land use
applied, it emerged that 90% of the entrepreneurs were immigrants. These businesses
had recently been established there, which evidently meant that in this case, mixed
functions in the shape of dual land use in restructuring districts provided opportunities
for immigrant entrepreneurship. It was clear that the presence of the immigrant
population in this district influenced this percentage; immigrants with resources
obtained from their own communities had succeeded in starting up these businesses
there. And this also demonstrates the resilience of these districts, which usually had a
reputation of being deprived districts with a poor social image.
Market objects: the third case study
With respect to the “market objects” dimension, this study focused on multicultural
tourism in ethnic city districts. Multicultural tourism refers in this instance to the trade
in ethnic-cultural products – both tangible and intangible - in a physically
recognisable multicultural urban landscape. The measures I investigated in this
respect were City Mondial, with Chinatown and Avenue Culinaire as sub-projects.
My decision to conduct research into multicultural tourism was related to the
Municipality of The Hague’s ambition to give an additional economic impetus to
districts with a high percentage of immigrants.

While the visitors to the City Mondial district numbered one thousand in 1998, this
had increased to approximately 110,000 by mid-2005. Commercial activities had
picked up, and the amount of money spent by visitors had increased. However,
Avenue Culinaire’s performance continued to lag behind expectations. This was due
to these expectations being too great, high rent prices, stringent requirements for the
opening of businesses, little support among the entrepreneurs, and specific
requirements regarding product quality. There were 25 Chinese entrepreneurs with
businesses in the Chinatown district in the mid-1990s, but this number had more than
doubled (59) by 2005. The number of businesses in the entire Chinatown district and
the adjoining streets increased by about 60% between 1998 and 2005, which meant

188

that Chinatown had a favourable effect on the shopping streets surrounding it. Before
Chinatown was set up, non-Chinese entrepreneurs took the view that no excessive
concentration of Chinese businesses should be established in the streets which were
designated as Chinatown. They assumed a maximum of 80% of Chinese businesses;
this eventually turned out to be 86% (51 businesses) in the three streets that were
specifically earmarked as the Chinatown district. This high percentage has not
resulted in an excessively Chinese atmosphere. The Municipality of The Hague’s
ambition to create a Chinatown that was different from all other Chinatowns has not
yet become reality. The Hague’s policy concerning illuminated advertising and
advertisements on the outside of buildings, street trade and displaying products for
sale, and the fact that the erection of the Chinese gateways was postponed until the
end of 2009, obstructed the realisation of the same type of Chinatown as those in the
other major cities. The Chinese gateways were officially opened in 2010. The City
Mondial project commenced in 1996, and was institutionalised as a foundation in
2000. From that time on, City Mondial became part of generic tourist policy to an
increasing extent, and has now been built permanently into The Hague’s promotional
policy. A certain degree of hesitancy could still be discerned up to 1998, and this was
even described as “reservation mentality”.

However, the broad support in political circles finally put an end to this negative
image: 60% of visitors said in a survey (City Mondial 2004a, 2004b, 2006) that they
would definitely visit this district again, although city residents, tourists and
entrepreneurs avoided the district in the 1980s and 1990s because it was considered
“uninhabitable”. This negative image of the district has meanwhile been banished as
far as these visitors are concerned.

189

Finally

When the results of the three policy measures I investigated are juxtaposed against the
development of small and medium-sized businesses in The Hague, strong growth in
entrepreneurship in general and ethnic minority businesses in particular can be
discerned. The arrival of a new generation of entrepreneurs is mainly due to the
explosive increase in the number of immigrant entrepreneurs. In that sense, the three
policy measures investigated on the market dimensions subject, location and object
seem to meet the set targets – apart from Avenue Culinaire. However, they do not
sufficiently

explain

the

strong

quantitative

development

of

(immigrant)

entrepreneurship.

The background behind the policy of assisting unemployed persons (market subjects)
in starting up their own businesses was the high level of unemployment among
immigrants. This policy conceals an explicit, “classic welfare philosophy”, namely
that disadvantage can be resolved with additional policy support and that, vice versa,
policy must be aimed at solving social problems. With a labour market policy aimed
at promoting the participation of unemployed immigrants in particular in
entrepreneurship, the Municipality of The Hague has tried to put this into practice.
Within the set targets, this has been successful. However, this does not explain the
strong growth of entrepreneurship, even at the bottom of the entrepreneurial market.
With respect to the “market subjects” dimension, by implementing a determent
policy, StaBij prevented the launch of more start-up businesses. However, the
businesses that did start were of a better quality.

With respect to the “market locations” dimension, in general there has not been a
“classic welfare approach”. In the framework of the restructuring and based on the
idea of mixed functions, in deprived districts new business premises are being
constructed in residential areas to stimulate (immigrant) entrepreneurship. The
presence of a large immigrant population in these mixed functions locations has also
contributed to the growth of immigrant entrepreneurship. Elements of a “classic
welfare policy” can only be observed in the example of business centres. This policy
has resulted in the subsidising of business premises to keep rents low for starters who
tend to be socially disadvantaged. Nevertheless, the mixed functions policy in the
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period investigated did not make a major contribution to the strong growth of
(immigrant) entrepreneurship.

With respect to the “market objects” dimension, the Municipality of The Hague used
the multicultural tourism instrument to improve the image of ethnic minorities and
socially and economically disadvantaged districts. The Municipality consciously
developed an intensive city marketing programme aimed at stimulating immigrant
entrepreneurship by “branding” districts with a high percentage of immigrants as
areas where multicultural tourism could make a positive contribution to the image and
their economic potential. The development of City Mondial and Chinatown has been
successful within the set targets. However, multicultural tourism has also had a
limited impact on the generic, quantitative development of small and medium-sized
businesses. Within the “market objects” dimension and the case investigated, in
general there was no question of a "classic welfare policy”. The only welfare
component in this approach is the aim to improve the social image of districts with a
high percentage of immigrants. In the main, an economic vision has been developed
about the “branding” of ethnic city districts in broader economic terms, apparent from
the fact that the marketing of multicultural tourism is anchored in a generic tourist
policy.

In the political debates concerning immigrant entrepreneurship, welfare economic and
social structure arguments battle for supremacy. This battle is more explicit at
national level than in The Hague. This battle for supremacy varies per market
dimension and many actors do not appear to be totally consistent. A good example of
this is that with respect to assisting starters such as women entrepreneurs (subjects),
the VVD party in the Municipality of The Hague takes the generic policy as its
starting point. However, where it concerns the development of multicultural tourism
(market object) in Chinatown, it uses the social structure argument to solve socioeconomic problems in districts with a high percentage of immigrants with a
multicultural tourist policy. Also with respect to the “market locations” dimension,
the generic policy is propagated. For instance, the VVD is against competition
falsification. In practice, this should mean that rent prices in multi-tenant commercial
buildings in districts with a high percentage of immigrants may not be different from
buildings in other areas of the city (welfare economic argument). However, in order to
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maintain the affordability and high occupancy level of multi-tenant commercial
buildings, subsidised rents are permitted. This development illustrates that both idealtypical arguments are used alternately and even at the same time. With respect to a
certain market dimension, policy actors allow the social structure argument to
prevail, and in other dimensions the welfare economic argument.289 In the
implementation of the policy, welfare economic and social structure arguments merge
and compromises are agreed.

When I consider the strong growth of immigrant entrepreneurship in the Netherlands
and in the Municipality of The Hague, I conclude that none of the measures
investigated have made a significant contribution to the major developments in small
and medium-sized businesses. The market mainly did that itself. The ideas behind
welfare economic arguments have turned out to be more correct than social structure
arguments, even if the measures inspired by such ideas have contributed very little.
The strong growth of immigrant entrepreneurship takes place in districts where you
would not expect it. The measures taken seemingly have a different impact than the
growth of immigrant entrepreneurship. They have positively changed ideas about
immigrant entrepreneurship and districts with a high percentage of immigrants and
given immigrants more faith in their own opportunities.

In this study, I have shown that economic-welfare arguments and social-structure
arguments battle for supremacy at policy discourse level, and the outcome of these
battles is not always predictable. Although policy has accumulated during the past
three decades, and immigrant entrepreneurs are regularly labelled as persons in need
of help in this policy, the number of immigrant entrepreneurs in The Hague has
nevertheless trebled during the past thirty years. Most of the immigrant entrepreneurs
establish their businesses in districts with a high percentage of ethnic minorities. This
serves to demonstrate the resilience of such districts, despite the fact that these very
same districts are regularly confronted with social disadvantages and a negative socioeconomic image. This resilience is partly due to the fact that immigrants are not
merely passive onlookers; they themselves take full advantage of the opportunities
289

Dreef (2004:256) also concludes in her study into the political and administrative developments regarding textile workshops
in Amsterdam in the period 1980-1997 that in the empirical reality various combinations of arguments occur. In their appeal for a
specific solution direction, policy makers often follow a welfare economic and a social structure argument at the same time.
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offered on the commercial market. In 2005, 30% of businesses in the Municipality of
The Hague were owned by immigrants.
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BIJLAGE I:

OVERZICHT RESPONDENTEN EN INFORMANTEN

Referentie

Organisatie

Sector/kerncompetentie

001

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
voormalig hoofd Economie en
Verkeer

002

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer,
programmamanager Doelstelling-2

003

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer,
beleidsmedewerker ondernemerschap

004

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer, medewerker
monitoring Doelstelling-2

005

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer, communicatie
Doelstelling-2

006

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer, projectleider
binnenstad, voorheen City Mondial

007

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer, projectleider
binnenstad, City Mondial, Chinatown
en Avenue Culinaire/directieadviseur
DSO

008

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer,
beleidsmedewerker

009

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
hoofd Economie en Verkeer

010

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer,
beleidsmedewerker

011

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer,
beleidsmedewerker
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012

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer, projectleider
Chinatown

013

Stichting City Mondial

Directeur

014

Stichting City Mondial

Bestuursvoorzitter

015

Stichting City Mondial

Communicatieadviseur

016

Volksbuurtmuseum/Culturalis

Projectleider

017

Welstandscommissie

Adviseur

018

Dienst Sociale Zaken en

Dienst Sociale Zaken en

Werkgelegenheidsprojecten

Werkgelegenheidsprojecten,
beleidsmedewerker etnisch
ondernemerschap

019

Gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Economie en Verkeer,
beleidsmedewerker

020

Stichting StaBij

Directeur

021

Stichting StaBij

Bedrijfsadviseur

022

Kamer van Koophandel/MKB Den

Manager

Haag
023

Kamer van Koophandel

Beleidsmedewerker

024

Kamer van Koophandel

Onderzoeker

025

MKB-Den Haag

Regiomanager

026

Ministerie van Economische Zaken

Beleidsmedewerker (informant)

027

Gemeente Den Haag

Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheidsprojecten,
beleidsmedewerker

028

RABO Bank

Bedrijfsadviseur

029

Stichting Chinatown

Ondernemer en bestuurslid

030

Gemeente Den Haag

Ex-directeur StaBij

031

Businessclub Ondernemend Suriname

Ondernemer

032

Syntens

Adviseur

033

Syntens

Adviseur

034

Steenworp

Vestigingsadviseur

035

Stichting Winkels en

Winkelstraatmanager

Bedrijven/Instituut voor Nieuw
Ondernemerschap
036

Stichting Winkels en Bedrijven

Projectmanager

037

Stichting De Chinese Brug

Voorzitter
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038

Kamer van Koophandel

Bedrijfsadviseur bedrijfsovernames

039

Gemeenteraad

Ex-raadslid

040

Ondernemer/adviseur Transvaal

Winkelstraatmanager Transvaal

041

Gemeente Den Haag

Projectleider Krachtwijken
Transvaal-Schilderswijk
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BIJLAGE II:

OVERZICHT DATABRONNEN

Bron

Aantal

Bijzonderheden

Analysebestand StaBij

2.118 startende en

Nadere analyse 329 positief

doorstartende ondernemers

uitgestroomden, periode 19972003

Aantal onderzochte ondernemers in
Bedrijfsverzamelgebouwen.
Diemensie: 14 (januari 2004); 23 (mei
2004); 35 (mei 2009).
De Schilde: 43 (januari 2004); 44 (mei
2004); 144 (mei 2009).
OAC Laakhage: 36 (januari 2004); 55
(mei 2004); 120 (mei 2009).
Totaal 299.
Expertmeeting 1: presentatie
onderzoeksresultaten StaBij: 100
deelnemers.
Expertmeting 2: beleidsmedewerkers
Gemeente Den Haag en City Mondial
presentatie onderzoeksresultaten City
Mondial: 15 deelnemers
Expertmeeting 3:
Beleidsmedewerkers van de
Gemeentelijke diensten, Stedelijke
Ontwikkeling, Sociale Zaken en
Werkgelegenheidsprojecten en
Onderwijs Cultuur en Welzijn: 8
deelnemers
Face-to-face interviews met
ondernemers begeleid door StaBij: 10
actieve ondernemers en
8 ontmoedigde ondernemers
Groepsinterview met ondernemers
begeleid door StaBij. Totaal: 4
deelnemers
Focusgroep discussie met
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sleutelfiguren (6 deelnemers).
Enquête ondernemers in het
Doelstelling-2 gebied. Totaal: 125
Enquête immigrantenondernemers in
de stad. Totaal: 99 (KplusV, in
opdracht van gemeente Den Haag)
Totaal aantal enquêtes/interviews
ondernemers: 242
Totaal aantal gesprekken met
ondernemers en professionals: 69
Analysebestand uit Handelsregister

4.590 ondernemers in

Nadere analyse aselecte

Kamer van Koophandel

Doelstelling-2 gebied

steekproef 525 ondernemers in
het Doelstelling-2 gebied

Statistieken Kamer van Koophandel:

Totaalbestand

Jaren 2001 tot en met 2005

Totaalbestand

Jaren 2001 tot en met 2005

startende ondernemers
Statistieken Kamer van Koophandel:
alle ondernemers
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BIJLAGE III:

VRAGENLIJSTEN

A. Vragenlijst interview ondernemers in Doelstelling-2 gebied
1. Algemene informatie:

2. Algemeen:
1. Wat is de naam van uw bedrijf?
2. Wat is de postcode van uw bedrijf?
3. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
4. Wat is het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel?
3. Persoonlijke kenmerken:
5. Wat is uw opleiding?
6. Omschrijf de opleiding?
7. Hebt u een middenstandsdiploma of een ander diploma voor ondernemersvakbekwaamheid?
8. Wat is uw geboortejaar?
9. Noteer sekse van de ondernemer?
10. Wat is uw geboorteland of gebied?
11. Welk land?
12. Welk gebied?
13. In welk land of gebied is uw vader geboren?
14. Welk land?
15. Welk gebied?
16. In welk land of gebied is uw moeder geboren?
17. Welk land?
18. Welk gebied?
4. Historie van de ondernemer:
19. Wat was uw bron van inkomsten voordat u ondernemer werd?
20. Omschrijving anders:
21. Als u uitkering had/heeft, wat voor uitkering?
22. In welk jaar hebt u uw bedrijf gestart?
23. Wat was uw voornaamste financieringsbron?
24. Vervallen
25. Vervallen
26. Vervallen
27. Vervallen
28. Vervallen
29. In welke branche is uw bedrijf gevestigd?
30. Wat is de organisatievorm van uw bedrijf?
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31. Omschrijving anders:
5. Dynamiek van het bedrijf:
32. Hoeveel personen werkten eerst in uw bedrijf?
33. Hoeveel personen werken nu in uw bedrijf?
34. Met hoeveel werknemers is uw bedrijf toegenomen?
35. Hoeveel afname?
36. Werken er familieleden in uw bedrijf?
37. Hoeveel?
38. Bent u de afgelopen jaren van branche veranderd?
39. Van branche:
40. Naar branche:
41. Bent u wel eens verhuisd met uw bedrijf?
42. Van postcode:
43. Naar welke postcode:
6. Bekendheid met organisaties die zich op ondernemers richten:
44. Bent u lid van een winkeliers- of ondernemersvereniging, en zo ja welke?
45. Waarom niet?
46. Bent u lid van een landelijke of regionale instelling, en zo ja welke?
47. Waarom niet?
48. Kent u StaBij?
49. Kent u het StaBij-MKB-Servicepunt?
50. Kent u de Kamer van Koophandel?
51. Kent u de BedrijvenBalie van de gemeente Den Haag?
52. Kent u de Ondernemersdesk van de Belastingdienst?
53. Kent u Syntens?
54. Kent u Steenworp?
55. Kent u City Mondial?
56. Kent u andere instellingen op dit terrein, en zo ja welke?
7. Contact met organisaties die zich op ondernemers richten:
57. StaBij of het StaBij-MKB-Servicepunt?
58. Kamer van Koophandel?
59. BedrijvenBalie van de gemeente Den Haag?
60. Ondernemersdesk van de Belastingdienst?
61. Syntens?
62. Steenworp?
63. City Mondial?
64. Andere instellingen?
65. Frequentie?
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8. Contact met organisaties die zich op ondernemers richten (doorvragen):
66. Hebt u als ondernemer contact met City Mondial?
67. Doorvragen: welke afspraken er zijn gemaakt?
68. Hebt u baat bij uw samenwerking met City Mondial?
69.Vervallen
70.Vervallen
71.Vervallen
72.Vervallen
73. Zoals?
74. Andere winstpunten?
9. Contact met organisaties die zich op ondernemers richten (doorvragen)
75. StaBij/StaBij-MKB-Servicepunt?
76. Omschrijving waarom?
77. Kamer van Koophandel?
78. Omschrijving waarom?
79. Ondernemersdesk Belastingdienst?
80. Omschrijving waarom?
81. BedrijvenBalie van de gemeente Den Haag?
82. Omschrijving waarom?
83. Syntens?
84. Omschrijving waarom?
85. Steenworp?
86. Omschrijving waarom?
87. Andere instellingen?
88. Vervallen
89. Vervallen
90. Ervaart u knelpunten in de dienstverlening?
91. Bij welke instellingen?
92. Wat is of zijn volgens u de knelpunten?
10. De randvoorwaarden van de onderneming
93. Hebt u als ondernemer last van criminaliteit?
94. Hebt u aangifte gedaan van criminaliteit?
95. Hoe vaak?
96. Waarom niet?
97. Zou veelvuldige diefstal een reden kunnen zijn om uw bedrijf te stoppen?
98. Ervaart u knelpunten in wet- en regelgeving?
99. Omschrijving?
11. Duurzaamheid van de onderneming (1)
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100. Is uw omzet in vergelijking met het startjaar gewijzigd?
101. Is uw winst in vergelijking met het startjaar gewijzigd?
102. Bent u tot nu toe tevreden met uw bedrijf?
103. Is uw bedrijf uw belangrijkste inkomstenbron?
104. Zo nee, hoe wordt uw inkomen aangevuld?
105. Hoeveel tijd besteedt u ongeveer aan uw bedrijf?
106. Aantal uren per week?
107. Vervallen
108. Hoeveel tijd besteedt u ongeveer aan kennisontwikkeling?
109. Vervallen.
110. Wie zijn uw klantengroepen? Meerdere antwoorden.
111. Vervallen.
112.Vervalen.
113. Vervalen.
114. Vervalen.
115. Vervallen.
116. Is uw klantenbestand gaandeweg veranderd?
117. Namelijk?
118. Waar koopt u uw producten in?
119. Komen uw klanten vooral uit uw buurt?
120. Welke taal/talen wordt/worden in uw bedrijf vooral gesproken?
121. Namelijk?
12. Duurzaamheid van de onderneming (2)
122. Ziet u problemen voor het bestaan van uw bedrijf?
123. Namelijk?
124. Financiën en krediet van onderneming?
125. Taal?
126. Discriminatie/vooroordelen?
127. Kennis, ervaring, deskundigheid?
128. Marketing & bereiken van klanten?
129. Personeel?
130. Huisvesting, bedrijfsomgeving?
131. Beleid en regelgeving?
132. Combinatie bedrijf en huishouden?
133. Criminaliteit?
134. Andere problemen?
135. Hebt u een bedrijfspand voor uw werkzaamheden?
136. Woont u bij of boven uw zaak?
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137. Hebt u uw bedrijfspand gekocht of gehuurd?
138. Hoeveel van uw medewerkers wonen in de buurt?
139. Vervallen
13. Bedrijvencentrum
140. Hebt u een bedrijf in een bedrijvencentrum?
141. Wat is de naam ven het bedrijvencentrum?
142. Hoe lang hebt u uw bedrijf in het bedrijvencentrum?
143. Hebt u een gereduceerd huurbedrag in het bedrijvencentrum?
144. Hebt u als starter in dit bedrijvencentrum een zaak geopend?
145. Hoe lang blijft het gereduceerde huurbedrag gehandhaafd?
146. Kan uw bedrijf op dit moment de commerciële huur betalen?
147. Omschrijving reden:
148. Hoe lang bestaat dit bedrijvencentrum?
149. Door wie is het bedrijvencentrum opgezet?
150. Wat zijn de voordelen van een bedrijvencentrum?
151. Wat zijn de nadelen van een bedrijvencentrum?
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B. Vragenlijst interviews in het kader van City Mondial

1. Wanneer is dit project gestart en op wiens initiatief?
2. Wat is het doel van dit project?
3. Hoe wordt dit doel gemonitord?
4. Op welk stedelijk gebied richt dit project zich?
5. Welke doelgroep wordt er bediend?
6. Wie zijn in de loop van het proces partners van City Mondial geworden?
7. Wat is de rol van de verschillende partners?
8. Wat is de specifieke rol van de gemeente daarbij?
9. Wie zijn de partners binnen de gemeente?
10. Hoe werken gemeentelijke partijen met elkaar samen?
11. Welke organisatiestructuur bestaat er rond City Mondial?
12. Waarom is er voor gekozen om City Mondial de status van een stichting te geven?
13. Welke partijen hebben zitting in het stichtingsbestuur?
14. Hoe wordt het stichtingsbestuur samengesteld?
15. Hoe ziet de overlegstructuur er uit?
16. Welke rol heeft de gemeente in die overlegstructuur?
17. Hoe wordt informatie uitgewisseld tussen de partners?
18. Welke macht heeft u om het beleid en de prestaties te kunnen beïnvloeden?
19. Hebben zich in de samenwerking problemen voorgedaan? Zo ja, welke?
20. Zijn die problemen opgelost, en zo ja, op welke wijze en wie had daar een
leidende rol in?
21. Kunt u iets vertellen over loyaliteit en wederzijds vertrouwen tussen de
partners?
22. Vindt u dat het project geslaagd is en zo ja, waaruit blijkt dat?
(denk aan output, aantal banen, ondernemers, toeristen, rondleidingen et cetera?
23. Wat vindt u de factoren voor het succes van City Mondial (verleden, heden en
toekomst)?
24. Wat vindt u de faalfactoren (verleden, heden en toekomst)?
25. Vindt u dat er maatregelen genomen moeten worden ter verbetering van de
samenwerking om het effect van City Mondial te vergroten? (Welke maatregelen en wie moet
daarbij welke concrete acties voor nemen? Denk daarbij aan organisatorische zaken,
administratieve procedures, financiële aspecten, resultaatmeting, kwaliteit van
overlegstructuren, loyaliteit en samenwerking)
26. Welke verbindingen zijn er tussen City Mondial en de projecten Chinatown en Avenue Culinaire?
27. Wanneer wordt het project Avenue Culinaire afgerond? (Welke resultaten zijn er nu reeds
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geboekt, aantal restaurants, aantal werknemers?
28. Welke resultaten zijn reeds met Chinatown geboekt? (Bijvoorbeeld aantal ondernemers,
werknemers, afronding bedrijvencentrum et cetera)
29. Welke rol speelt de Welstandscommissie bij de ontwikkeling van Chinatown?
30. Wat is de specifieke rol van de Welstandscommissie bij de totstandkoming van de Chinese
poorten?
31. Mist u partners in de huidige aanpak van City Mondial? Zo ja, welke en waarom?
32. Hoe wordt dit project gefinancierd?
33. Welke nieuwe plannen zijn er rond de ontwikkeling van City Mondial?
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C.
I.

Vragenlijst interviews met professionals over startersbeleid en functiemenging in Den Haag
Startersbeleid
1.

Welke factoren hebben invloed op de kansenstructuur voor (door)startende ondernemers in zijn
algemeenheid en voor immigrantenondernemers in het bijzonder?

2.

Welke factoren zijn door overheidsbeleid te beïnvloeden en welke niet?

3.

Welke beleidskeuzen maakt de stad Den Haag in het kader van het startersbeleid, gegeven de
invloed van de beschreven factoren, om de kansen voor de start en doorstart van
immigrantenondernemingen te bevorderen?

4.

Welke doelgroepen maken gebruik van het startersbeleid?

5.

Aan welke doelgroepen biedt het starterbeleid kansen en aan welke niet?

6.

Welke instituties/instellingen zijn betrokken bij de startersbegeleiding?

7.

Hoe zijn de processen van startersbegeleiding georganiseerd?

8.

Wat is de kwaliteit van de samenwerking tussen de partners?

9.

Welke factoren bepalen het succes en falen van de startersbegeleiding?

10. Welke onderdelen van het beleid zijn als innovatief te typeren en overdraagbaar aan andere
steden?
11. Welke onderdelen zijn te typeren als “worst practice”?
12. In welke mate beïnvloedt startersbegeleiding het aantal immigrantenbedrijven?

II. Functiemenging
1.

Wat is de beleidsruimte van de lokale overheid met betrekking tot het realiseren van
bedrijfsruimte in herstructureringsbuurten voor startende ondernemers?

2.

In welke mate wordt die beleidsruimte geëffectueerd?

3.

Is er een aantoonbare toename van allochtone ondernemers in herstructureringsgebieden als
gevolg van het beleid gericht op functiemenging?

4.

Wordt het einddoel van functiemenging waarbij wonen en bedrijvigheid in
herstructureringsbuurten, met allochtone concentraties, worden gecombineerd, gerealiseerd?

5.

Welke factoren verklaren de kans op succes en falen van functiemenging ten aanzien van
immigrantenondernemers?

6.

Welke relatie is er tussen functiemenging en het startersbeleid?

7.

Welke onderdelen van het beleid zijn als innovatief te typeren en overdraagbaar aan andere
steden?

8.

Welke onderdelen zijn te typeren als “worst practice”?

9.

Welke rol spelen bedrijvencentra in het kader van functiemenging?

10. Hoe succesvol is het beleid gericht op bedrijvencentra?
11. Wat zijn de succes- en faalfactoren?
12. Welke invloed hebben bedrijvencentra op het immigrantenondernemerschap?

207

208

LITERATUURLIJST
B&A (1996) Starten vanuit een uitkering. Onderzoek naar de stimulering van ondernemende
werkzoekenden. Den Haag; B&A en Ministerie van SZW, Werkdocument no. 35.
Bakker E.S.J. & L.J. Tap (1985) ‘Islamitische slagerijen in Nederland. Verslag van een onderzoek in
opdracht van Bedrijfsschap Slagersbedrijf’. In: Mededelingenreeks nummer 40. Den Haag;
Hoofdbedrijfsschap Ambachten.
Bakker W. & F. van Waarden (1999) Ruimte rond regels. Stijlen van regulering en beleidsuitvoering
vergeleken. Amsterdam; Boom.
Barrett G., T.P. Jones & D. McEvoy (2001) ‘Socio-economic and policy dimensions of the mixed
embeddedness of ethnic minority business in Britain’. In: Journal of Ethnic and Migration Studies,
R. Kloosterman & J. Rath (red.) 27 (2), 241-58.
Bobrow D.B. & J.S. Dryzek (1987) Policy Analyses by Design. Pittsburg; University of Pittsburgh Press.
Bodaar A. & J. Rath (2005) ‘Cities, diversity and public space’. In: Metropolis World Bulletin, 5, pp. 3-5.
Bodaar A. & J. Rath (2006) 'Van achterstand naar consumptie en vertier'. In: City Journal 3, pp. 8-13.
Boissevain J., A. Choenni & H. Grotebreg, met medewerking van M. Meester (1984) Een kleine baas is
altijd beter dan een grote knecht. Surinaamse kleine zelfstandige ondernemers in Amsterdam.
Amsterdam/Den Haag; Antropolisch-Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam/Ministerie van
Economische Zaken.
Bonacich E. (1973) ‘A theory of middlemen minorities’. In: American Sociological Review 27 (3), pp.
685-692.
Bovenkerk F. (1982) ‘Op eigen kracht omhoog. Etnisch ondernemerschap en de oogkleppen van het
minderhedencircuit’. In: Intermediair, 18 jaargang 8, pp. 1-12.
Brander M.H., H. te Grotenhuis & R. Hoffius (1998) Bijstand en zelfstandig ondernemerschap. Een
evaluatie van bijstandsverlening aan zelfstandigen. Den Haag; B&A Groep.
Bruins A. & P.J.M. Vroonhof (2004) Ga direct naar een standaard reintegratietraject, ga niet langs start.
Knelpunten bij het starten van een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie. Zoetermeer; EIM.
Burns T. & H. Flam (1985) The Shaping of Social Organizations. Social rule systems theory with
applications. London; Sage.
Choenni A. (1997) Veelsoortig assortiment. Allochtoon ondernemerschap in Amsterdam als
incorporatietraject 1965-1995. Amsterdam; Het Spinhuis.
City Mondial (1998) Jaarverslag 1998. Den Haag.
City Mondial (2003) Monitor. Den Haag.
City Mondial (2004a) Monitor. Den Haag.
City Mondial (2004b) Voortgangsrapportage 2004. Den Haag.
City Mondial (2005) Monitor. Den Haag.
City Mondial (2006) Voortgangsrapportage 2005. Den Haag.
Collins J. (2000) ‘Ethnicity, gender and Australian entrepreneurs: rethinking Marxist views on small
business’. In: Journal of Social Change and Critical Inquiry (2), pp. 1-27.
Collins J. (2007) ‘Ethnic precints as contradictory tourist spaces’. In: Rath J. (red.) Tourism, Ethnic
Diversity and the City. New York; Routledge, pp. 67-86.
Collins J. & A. Castillo (1998) Cosmopolitan Sydney: explore the world in one city. Amandale, N.S.W.;
Pluto Press with Comerford and Miller.
Cooper C., H. Fletcher, D. Gilbert, R. Shepherd & S. Wanhill (1998) Tourism Principles and Practice.
Essex; Longman.
Cottaar A. (1998) Ik had een neef in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw. Zwolle; Uitgeverij
Waanders bv.
Damen Consultants (1999) Mogelijkheden voor functiemenging in stadsvernieuwingsen herstructureringswijken. Z.p.; Rijksplanologische Dienst.
Den Haag (1992) Plan Multiculturele Stad 1992-1996, Den Haag rijk aan culturen. Den Haag.
Den Haag (1995a) Actieplan Economie en Werk 'Weer 200.000 arbeidsplaatsen in het jaar 2000’.
Den Haag.
Den Haag (1995b) Experimentenfonds Multiculturele stad (MCS). Den Haag.
Den Haag (1996) Startersnota 1996. Den Haag.
Den Haag (1997a) Leefbaarheidsmonitor. Den Haag.

209

Den Haag (1997b) Masterplan Stadseconomie. Den Haag.
Den Haag (1997c) Masterplan Hoog Hage. Den Haag.
Den Haag (1997d) Masterplan Herstructurering. Den Haag.
Den Haag (1997e) Masterplan Mensenwerk. Den Haag.
Den Haag (1997f) Economisch Stimuleringsgebied Den Haag. Den Haag.
Den Haag (1998) Beleidsprogramma 1998-2002 “Hernieuwd perspectief”. Den Haag.
Den Haag (1999a) Den Haag Centrum Zuid. Investeren in Kansen. Den Haag.
Den Haag (1999b) De Kracht van Den Haag. Haags plan grote stedenbeleid (GSB/ISV), periode 20002003/4. Den Haag.
Den Haag (2000) Voortgangsnotitie grotestedenbeleid 1995-2000. Den Haag.
Den Haag (2005a) Structuurvisie 2020. Den Haag.
Den Haag (2005b) De daadkracht van Den Haag. Den Haag.
Den Haag (2005c) Impuls Haagse Economie. Den Haag.
Den Haag (2005d) De staat van de Haagse Economie. Den Haag.
Den Haag (2005e) Eindverantwoording De Kracht van Den Haag: Is er iets gebeurd dan? Den Haag.
Den Haag (2005f) Voortgangsbericht City Mondial. Den Haag.
Den Haag (2005g) Functiemengingsstrategie: mengen van bedrijven en wonen. Functiemenging waar het
kan, functiescheiding waar het moet. Den Haag.
Den Haag (2006) Startersnota gemeente Den Haag. Het stimuleren van nieuw ondernemerschap. Den
Haag.
Den Haag (2007a) Evaluatie startersbeleid 2007. Den Haag.
Den Haag (2007b) De staat van de Haagse herstructurering 2000-2006.
Den Haag (2008a) Van Droom naar Daad, terugblik op de Haagse woonvisie uit 2004 (DSO/2008.2070 RIS 156701).
Den Haag (2008b) Notitie culturele diversiteit en city marketing. Den Haag.
DHIC (Den Haag in Cijfers, online databestand).
Divosa (2006) WWB-monitor 2006. Meer perspectief voor mensen. Twee jaar Wet werk en bijstand.
Utrecht: Divosa.
Dreef M. (2004) Politiek, migranten en informele economie. Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten
aanzien van de Amsterdamse confectieateliers, 1980-1997. Amsterdam; UVA/ IMES.
EIM (2004a) Monitor etnisch ondernemerschap. Zoetermeer;EIM.
EIM (2004b) Global Entrepreneur Monitor. Zoetermeer; EIM.
EIM (2005) Nieuw ondernemerschap in herstel. Zoetermeer: EIM.
Engelen E. (2000) Ranking opportunities: a conceptual framework. Paper presented at the Conference ‘The
economic embeddedness of immigrant enterprises of the thematic network. Working on the Fringes.
Immigrant businesses, economic integration and informal practices’, Jerusalem, June 17-20, 2000.
Engelen E. (2001) `Breaking in’ and `breaking out’: a Weberian approach to entrepreneurial opportunities.
In: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 203-223.
Ernst H., G. Schenkel & F. Pieters (2003) Joseph A. Shumpeter, Regionale innovaties. Nijmegen.
Est R., van (1999) Winds of Change. A comparative study of the politics of wind energy innovation in
California and Denmark. Utrecht; International Books.
Ecorys (2006) Ondernemend de uitkering uit. Onderzoek naar het starten van een bedrijf vanuit een
uitkeringssituatie. Rotterdam; Projectgroep Stimulering Ondernemerschap SZW.
Esping-Andersen G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge; Polity Press.
Fischer F. (1980) Politics, Values and Public Policy. The problems of methodology. Boulder, Colorado;
Westview.
Fischer F. (1995) Evaluating Public Policy. Chicago; Nelson-Hall Publishers.
Freeman G.P. &. N. Ögelman (2000) ‘State regulatory regimes. In: J. Rath (red.), Immigrant Businesses.
The economic, political and social environment. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; Macmillan Press,
pp. 107-125.
Florida R. (2002) The Rise of the Creative Class and how it’s Transforming Work, Leisure, Community and
Everyday Life. New York; Basic Books.
Florida R. (2005) The Flight of the Creative Class. New York; Harper Business.
Folkeringa M. & P. Vroonhof (2004) Wordt de spoeling dun? Inkomensontwikkeling startende
zelfstandigen. Zoetermeer; EIM.

210

Froschauer K. (2001) Unsettled Regulation. Regulatory Regimes for Immigrants, Recent Research.
Agendas, and unsettled cultural rights in Canada. Paper Conference Liverpool, March 2001/Thematic
Network.
Geest L. van der & L. Heuts (2005) Delft Kennisstad. Een economische en bestuurlijke beleidsevaluatie.
Rapport voor de Rekenkamer van de gemeente Delft. Delft; Nyfer.
Glaeser E., J. Kolko & A. Saiz, (2000) Consumer City. Z.p.
Glaeser E., J. Kolko & A. Saiz, (2001) ‘Consumer City’. In: Journal of Economic Geography, 1, pp. 27-50.
Goldthorpe J. (red.) Order and Conflict in Contemporary Capitalism: studies in the political economy of
Western European nations. Oxford; Clarendon Press.
Goss S. (2001) Making Local Government Work: networks, relationships and the management of change.
Houndsmills; Palgrave.
Graaf H. van de & R. Hoppe (1996) Beleid en politiek. Een inleiding tot de beleidswetenschap en de
beleidskunde. Muiderberg; Coutinho.
Granovetter M. (1985) ‘Economic action and social structures: the problem of embeddedness’.
In: American Journal of Sociology, 91(3), pp. 481-510.
Grin J. & H. van de Graaf (1994) ‘Handelingstheorieën en beïnvloeding in netwerken. Ongelijksoortige
rationaliteiten en congruente betekenissen’. In: Beleidswetenschap 8 (4), 349-366.
Haagsche Courant 12 juli 1980.
Haagsche Courant (HC 16-5-2001).
Haagse Hoge School en Steunpunt Mini-ondernemingen Zuid-Holland/CISOH (2001). Den Haag.
Hall P. (1982) ‘Keys to regional growth’. In: Society, 19, pp. 48-52.
Hall C.M. & J. Rath (2007) ‘Tourism, migration and place advantage in the global cultural economy’.
In: Rath J. (red.) Tourism, Ethnic diversity and the City. New York; Routlegde, pp. 1-25.
Harré R. & P.F. Secord (1972) The Explanation of Social Behaviour. Oxford; Blackwell.
Hart H., ‘t, J. van Dijk, M. de Goede, W. Jansen & J. Teunissen (1998) Onderzoeksmethoden. Amsterdam,
Meppel; Boom.
Hart P. & M. Kleiboer (1995-96) ‘Policy controversies in the negotiatory state, knowledge and policy’.
In: The International Journal of Knowledge Transfer and Utilization, Vol. 8, No. 4, 5-25.
Heek, F., van (1936) Chineesche Immigranten in Nederland. Amsterdam; J. Emmering's Uitgevers Mij.
Hoogerwerf A. (1987) ‘Het ontwerpen van overheidsbeleid’. In: Handboek beleidswetenschap. Meppel,
Amsterdam; Boom.
http://www.bestuurskunde.nl/publicaties, De Goede P.J.M., bespreking van F. Fischer, Evaluating Public
Policy.
http://www.chinatown-denhaag.com/OverChinatown/Onzevriendensponsors.
http://www.citymondial.nl.
http://www.denhaag.nl, bestuurlijke stukken RIS.
http://www.firdiliji.sourceoecd.org.
http://www.kvk.nl.
http://www.minszw.nl.
http://www.nbtc.nl, 22-8-2008. NBTC toerisme in perspectief 2008.
http://www.overheid.nl
http://www.steenworp.nl.
http://www.szw.nl.
http://www.uow.edu.au/arts/joscci/collins.html.
Imbroscio D. (1997) Reconstructing City Politics: alternative economic development and urban regimes.
London; Sage Thousand Oaks.
Inspectie Werk en Inkomen (2006a) Zaak van belang. Begeleiding door UWV, CWI en starten met een
eigen bedrijf. Den Haag.
Inspectie Werk en Inkomen (2006b) Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering, verschillen
tussen uitstroom naar bedrijf en loondienst. Den Haag.
Inter Elan (1995) Allochtone ondernemers in de “multiculturele stad Den Haag”. Den Haag.
ISEO Jaarboek grotestedenbeleid 1995 (1996) Rotterdam.
ISEO Jaarboek grotestedenbeleid 1996 (1997) Rotterdam.
ISEO Jaarboek grotestedenbeleid 1997 (1998) Rotterdam.
ISEO Jaarboek grotestedenbeleid 1998 (1999) Rotterdam.

211

Jacobs J. (1984) The Death and Life of Great American Cities. The failure of town planning.
Harmondsworth; Penguin Books.
Jansen P.A.A.M. (2003) ‘Allochtone ondernemers in Nederland’. In: Handboek Minderheden in
Nederland, pp. 3-23.
Jones T.P., Barrett G. & D. McEvoy (2000) ‘Market potential as a decisive influence on the performance of
ethnic minority business’. In: Rath J. (red.) Immigrant Businesses. The economic, political and social
environment. London, Basingstoke; Macmillan, pp. 37-53.
Kamer van Koophandel (2001a) Bedrijvendynamiek. Woerden.
Kamer van Koophandel (2001b) Ondernemersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2001c) Startersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2002a) Bedrijvendynamiek. Woerden.
Kamer van Koophandel (2002b) Ondernemersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2002c) Startersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2003a) Bedrijvendynamiek. Woerden.
Kamer van Koophandel (2003b) Ondernemersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2003c) Overname hausse de komende 5 jaar. Woerden.
Kamer van Koophandel (2003d) Startersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2004a) Bedrijvendynamiek. Woerden.
Kamer van Koophandel (2004b) Ondernemersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2004c) Startersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2005a) Bedrijvendynamiek. Woerden.
Kamer van Koophandel (2005b) Overname hausse de komende 5 jaar. Woerden.
Kamer van Koophandel (2005c) Ondernemersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2005d) Startersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2006a) Bedrijvendynamiek. Woerden.
Kamer van Koophandel (2006b) Ondernemersprofiel. Woerden.
Kamer van Koophandel (2006c) Startersprofiel. Woerden.
Kempen R. van (1999) ‘Herstructurering van stadswijken: vraagtekens bij de aanpak van segregatie’.
In: Kempen R. van & H. Priemus (red.) Stadswijken en herstructurering. Assen: Van Gorcum & Comp
bv, pp. 29-40.
Kempen R., van & H. Priemus (1999) Stadswijken en herstructurering. Assen; Van Gorcum & Comp bv.
Kloosterman R.C. (2000) ‘Immigrant entrepreneurship and the institutional context, a theoretical
exploration’. In: J. Rath (red.) Immigrant Businesses. The economic, politico-institutional and social
environment. Houndmills, Basingstoke; MacMillan Press, pp. 135-160.
Kloosterman R.C. & J.P. van der Leun (1999a) ‘Startende ondernemers in Amsterdam en Rotterdam’.
In: Kempen R. van & H. Priemus (red.) Stadswijken en herstructurering. Assen; Van Gorcum & Comp
bv., pp. 85-100.
Kloosterman R.C. & J.P. van der Leun (1999b) ‘Just for starters: commercial gentrification by immigrant
entrepreneurs in Amsterdam and Rotterdam neighbourhoods’. In: Housing Studies, 14(5), pp. 659-676.
Kloosterman R.C. & J.P. van der Leun (2000) ‘Urban transition and immigrant entrepreneurship processes
of creation of openings for immigrant businesses in Amsterdam and Rotterdam’. In: F. Lo Piccolo & H.
Thomas (red.) Minorities and Regeneration. Albury; Ashgate.
Kloosterman R.C., J.P. van der Leun & J. Rath (1999a) ‘Mixed embeddedness, migrant entrepreneurship
and informal economic activities’. In: International Journal of Urban and Regional Research, 23:2, pp.
253-67.
Kloosterman R.C., J.P. van der Leun & J. Rath (1999b) Over grenzen. Allochtonen en de informele
economie. Amsterdam; Universiteit van Amsterdam/IMES.
Kloosterman R.C. & J. Rath (2001) Regulation Matters. Conference Paper, Liverpool.
KplusV (2005) Quick scan naar stimuleren (allochtoon)ondernemerschap middels scholing en leren.
Amsterdam.
Lehmbruch G. (1984) ‘Concertation and the structure of corporatist networks’. In: J. Goldthorpe (red.)
Order and Conflict in Contemporary Capitalism: studies in the political economy of Western European
Nations. Oxford; Clarendon Press.
Leipner N. (1990) Tourism systems. Massey University Department of Management Systems Occassional
Paper 2. Auckland, New Zeeland; Massey University.

212

Leone R.A. & R. Struyk (1976) ‘The Incubator. Hypothesis: evidence from five SMSAs’. In: Urban
Studies, deel 13: pp. 325-31.
Light I. (1972) Ethnic Enterprise in America. Business and welfare among Chinese, Japanese, and Blacks.
Berkeley, CA; University of California Press.
Light I. & E. Bonacich (1988) Immigrant Entrepreneurs. Koreans in Los Angeles 1965-1982. Paperback
uitgave 1991. Oxford; University of California Press.
Light I. & C. Rosenstein (1995a) Race, Ethnicity, and Entrepreneurs in Urban America. New York; Aldine
de Gruyter.
Light I. & C. Rosenstein (1995b) ‘Expanding interaction theory of entrepreneurship’. In: A. Portes: The
Economic Sociology of Immigration: essays on networks, ethnicity and entrepreneurship. New York;
Russell Sage.
Lipsky M. (1980) Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. New York;
Russel Sage Foundation.
Lörzing H., A. Harbers & S. Schluchter (2008) Krachtwijken met karakter. Rotterdam; NAI Uitgevers, Den
Haag; Planbureau voor de Leefomgeving.
Metzemakers H., S. Santokhi & B. Verkerk (2001). Urban Economic Futures. Local response to the social
and economic position of disadvantaged and multi-ethnic neighbourhoods in The Hague. Paper Urban
Futures Conference Södertalje 2001.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1997) Rapportage Minderheden. Den Haag.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1999) Rapportage Minderheden. Den Haag.
Ministerie van Economische zaken (1987) Ruim baan voor ondernemen, Beleid voor het midden- en
kleinbedrijf in nieuw perspectief. Den Haag.
Ministerie van Economische Zaken (1995) Werk door Ondernemen. Stimulering van het midden- en
kleinbedrijf. Den Haag.
Ministerie van Economische Zaken (1999) De ondernemende Samenleving. Den Haag.
Ministerie van Economische Zaken (2003) In actie voor ondernemers. Den Haag.
Ministerie van Economische Zaken (2005) Ruimte voor ondernemen. Actieplan Nieuw ondernemerschap.
Den Haag.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002) Nationaal Actieplan. Den Haag.
Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (2006) Integratienota 2007-2011. Zorg dat je erbij hoort!.
Den Haag.
NEI (1998) Meer vraag naar Den Haag. Gemeente Den Haag.
Nijmegen (2004) Startende ondernemers. Evaluatie begeleiding deelnemers 'StartKlaar' en starters van
het bureau Zelfstandigen van Arnhem en Nijmegen. Nijmegen.
Nicis Institute (2009) Chinatown, klein Istanbul of toch maar een doorsneebuurt? Etnische buurten als
plaatsen van vermaak en consumptie. Den Haag; Nicis Institute.
Odaka, K. & M. Sawai (1999) Small Firms, Large Concerns: the development of small business in
comparative perspective. Oxford, New York; Oxford University Press.
OECD (2008) Factbook 2008: economic, environmental and social statistics.
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) Kerncijfers 2007 Toerisme en Recreatie.
Penninx R. (1988) Minderheidsvorming en emancipatie; balans van kennisverwerving ten aanzien van
immigranten en woonwagenbewoners 1967 – 1987. Alphen aan den Rijn; Samsom.
Portes A. (red.) (1995) The Economic Sociology of Immigration. Essays on networks, ethnicity and
entrepreneurship. New York; Russell Sage Foundation.
Portes A. (1998) ‘Social capital: its origins and applications in modern sociology’. In: Annual Review of
Sociology 24, pp. 1-25.
Portes A. & J. Sassenbrenner (1993) ‘Embeddedness and immigration: notes on the social determinants of
economic action’. In: American Journal of Sociology, 98, pp. 1320-50.
Praag C.M. van (1997) ‘Naar een ondernemend en succesvol starterbeleid in Nederland’. In: Tijdschrift
voor Politieke Economie 19(4), pp. 73-98.
Priemus H. (1999) ‘Herstructurering van stadswijken: naar economische vitale steden’. In: Kempen R. van
& H. Priemus, Stadswijken en herstructurering. Assen; Van Gorcum & Comp bv..
Priemus H., P. Nijkamp & F. Dieleman (2000) Meervoudig ruimtegebruik. Stimulansen en belemmeringen.
Delft; Delft University Press.
Pröpper I & D. Reneman (1994) ‘Policy theory as argumentation’. In: Review of Policy Research 13 (3-4),
pp. 273-292.

213

Provincie Zuid-Holland (1996) Pendel in de Provincie Zuid-Holland 1988-1994. Den Haag.
Provincie Zuid-Holland (1998) Pendel in de Provincie Zuid-Holland 1997. Den Haag.
Putnam R. (1993) Making Democracy Work: civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ; Princeton
University Press.
Rath J. (1997) ‘Een zaak van buitenstaanders: het onderzoek naar immigranten ondernemerschap’. In:
Migrantenstudies 13 (4), pp. 224-239.
Rath J. (2000a) ‘A game of ethnic musical chairs? Immigrant businesses and niches in the Amsterdam
Economy’, pp. 26-43. In: S. Body-Gendrot & M. Martiniello, Minorities in European Cities. The
Dynamics of social integration and social exclusion at the neighbourhood level. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire; Macmillan Press.
Rath J. (2000b) ‘Immigrant businesses and their embeddedness in the economic, politico-institutional and
social environment’. In: J. Rath (red.) Immigrant Businesses. The economic, political and social
environment. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; Macmillan Press, pp. 1-19.
Rath J. (red.) (2000c) Immigrant businesses. The economic, politico-institutional and social environment.
Houndmills, Basingstoke, Hampshire; Macmillan Press; New York; St. Martins Press.
Rath J. (red.) (2001) Immigrant Businesses in Manufacturing. The garment industry in Britain, France, the
Netherlands and the USA. Oxford; Berg Publishers.
Rath J. (2002a) Urban Cultural Diversity and Socio-Economic Development. Research proposal European
Union. Amsterdam.
Rath J. (2002b) ‘Ondernemerschap en werkgelegenheid in de buurt’. In: Tussen souterrain en dakterras:
wonen als motor voor maatschappelijke kansen. Den Haag; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM).
Rath J. (red.) (2002c) Unravelling the Rag Trade: immigrant entrepreneurship in seven world cities.
Oxford; Berg Publishers.
Rath J. (2002d) ‘Needle games: a discussion of mixed embeddedness’. In: J. Rath (red.) Unravelling the
Rag Trade. Immigrant entrepreneurship in seven world cities. Oxford, New York; Berg/University of New
York Press, pp. 1–28.
Rath J. (2005) ‘Feeding the festive city: immigrant entrepreneurs and tourist industry’. In : Guild, E. & J.
van Selm (red.) International Migration and Security. Opportunities and challenges. London, New York;
Routledge, pp. 238-253.
Rath J. (red.) (2007a) Tourism, Ethnic Diversity and the City. London, New York; Routledge.
Rath J. (2007b) Het Mooist van Mokum. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het
ambt van Hoogleraar in de Sociologie, in het bijzonder de studie der stad en haar etnische en culturele
verscheidenheid, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam.
Rath J. & R. Kloosterman (1998) Rijp en Groen. Het Zelfstandig Ondernemerschap van allochtonen in
Nederland. Amsterdam; Het Spinhuis.
Rath J.C. & R.C. Kloosterman (2002). ‘Working on the fringes. Immigrant businesses, economic
integration and informal practices’. In: Marginalisering eller integration. Invandrares foeretagande I
svensk retorik och practik. Stockholm; NUTEK, pp. 177-188.
Rekers A. & R. van Kempen (2000) ‘Location matters: ethnic entrepreneurship and the spatial context’.
In: J. Rath (red.) Immigrant Businesses. The economic, political and social environment. Houndmills,
Basingstoke, Hampshire; Macmillan Press, pp. 54-70.
Rusinovic K. (2006) Dynamic Entrepreneurship: First and Second-generation Immigrant Entrepreneurs in
Dutch Cities. Amsterdam; Amsterdam University Press.
Rusinovic K. (2007) ‘De (in)formele sociale netwerken van eerste en tweede generatie
migrantenondernemers’. In: Migrantenstudies (2007), 23(2), pp. 99-114.
Santokhi S. (1997a) Sociale verkenningen van Den Haag. Den Haag.
Santokhi S. (1997b) Toekomstvisie Den Haag 2025. De Sociale kaart van Den Haag. Den Haag.
Santokhi S. (2001a) La politique d’intégration aux Pays-Bas. Lyon; Research for the European Project
Interact.
Santokhi S. (2001b) Neighbourhood Transformation and Economic Activities. Aspects of urban economic
activities in segregated areas in The Hague. Paper Metropolis Conference Rotterdam 2001 and ENGIME
(Economic Growth and Innovation in Multicultural Environments) Conference 2003. Den Haag; De
Haagse Hoge School.

214

Santokhi S. (2003a) De invloed van lokaal beleid op (allochtoon) ondernemerschap. Deelstudie: De
begeleiding van startende en doorstartende ondernemers door StaBij in Den Haag. Den Haag.
Santokhi S. (2003b) ‘Interact case study city of The Hague: local governance of business start-ups’. In:
Interact European Case studies Reports. Lyon; Research for the European Project Interact, pp. 292-330.
Santokhi S. (2003c) Multi-cultural Entrepreneurship. Paper Metropolis Conference Vienna 2003. Den
Haag.
Santokhi S. (2004a) Aspects of Multi-cultural Entrepreneurship: the case of the City of The Hague. Den
Haag.
Santokhi S. (2004b) Monitor ondernemerschap Doelstelling-2 gebied. Den Haag.
Santokhi S. (2004c) Opening up the Inner City: integrated strategic planning in the tourist sector and the
case of City Mondial. Research for the European Project Interact. Lyon; Research for the European Project
Interact.
Santokhi S. (2006) The Transformation of Ethnic Neighbourhoods into Places of Leisure and Consumption.
Multicultural events, economic activities and diverse neighbourhoods. Paper Metropolis Conference
Lisbon 2006. Den Haag.
Santokhi S. (2007) Local Governance, Partnerships and Gaining Knowledge about Business Start-ups and
Multi-ethnic tourism. Lessons from the European Interact-project 2002-2005. Paper Metropolis Conference
Melbourne 2007. Den Haag.
Santokhi S. (2010) Immigrant Entrepreneurship. How blessed are Diverse Neighbourhoods? Paper
Metropolis Conference The Hague 2010. Den Haag.
Santokhi S., J. Vos & J. den Heeten (1994) ‘Illegaal verblijf van Surinamers in Nederland’. In: Oso, vol.
13 (1994), afl. 2, pp. 158-169.
Santokhi S. & G. Westendorp (1994) De maatschappelijke participatie van werkloze allochtonen in Den
Haag. Den Haag.
Sassen S. (1994) Cities in a World Economy. Thousand Oaks, California; Pine Forge/ Sage Press.
Sassen S. (1996) Losing Control? Sovereignty in an age of globalization. The 1995 Columbia University
Leonard Hastings Schoff Memorial Lectures. New York; Columbia University Press.
Schön D.A & M. Rein (1994) Frame Reflection, Towards the Solution of Intractable Policy Controversies.
New York; Basic Book.
SCP (1993) Rapportage minderheden. Den Haag; Vuga.
SCP (1995) Lokaal minderhedenbeleid. Ontstaan en ontwikkeling van gemeenten. Den Haag; Vuga.
SCP (1996) Sociaal en cultureel rapport. Rijswijk/Den Haag; Vuga.
SCP (2001) Rapportage minderheden. Den Haag; Vuga.
Schutjens V.A.J.M. & E. Wever (1999) ‘Probleemwijken en startende ondernemers’. In: Kempen R., van
& H. Priemus (red.) Stadswijken en herstructurering. Assen; Van Gorcum & Comp bv., pp. 73-83.
Smith S.L.J. (1989) ‘Tourist preferences and ecosystem diversity’. In: Travel Research: globalization - the
pacific rim and beyond. Proceedings of the 20th International Travel and Tourism Research Association
Conference, Salt Lake City, Utah; University of Utah Press, pp. 357-361.
Sociaal-Economische Raad (SER 1987) Activerend arbeidsmarktbeleid. Den Haag.
Sociaal-Economische Raad (SER 1998) Etnisch ondernemerschap. Den Haag.
Stabij (1997) Jaarverslag. Den Haag.
Stabij (1998) Jaarverslag. Den Haag.
Stabij (1999) Jaarverslag. Den Haag.
Stabij (2000) Jaarverslag. Den Haag; LDC repro.
Stabij (2001) Jaarverslag. Den Haag.
Stabij (2002) Jaarverslag. Den Haag.
Stabij (2003) Jaarverslag. Den Haag.
Strien P. van (1975) ‘Naar een methodologie van het praktijkdenken in de sociale wetenschappen’.
In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 30, pp. 601-619.
Strien P. van (1986) Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen.
Assen, Maastricht; Van Gorcum.
Tap L.J. (1983) Het Turkse bedrijfsleven in Amsterdam. Eerste rapport naar aanleiding van een
afstudeeronderzoek. Groningen; Rijksuniversiteit Groningen, Interfaculteit Bedrijfskunde.
Tillaart H. van den (2001) Monitor etnisch ondernemerschap 2000. Nijmegen; Instituut voor Toegepaste
Sociale Wetenschappen (ITS).

215

Tillaart H. van den (2007) ‘Etnisch ondernemerschap in Nederland: ontwikkelingen en perspectieven’. In:
Migrantenstudies, 2007, nr 2, pp. 76-98.
Tillaart H. van den & Ruebsaet (1988) Etnische ondernemers in Nederland. Nijmegen; Instituut voor
Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS).
Tillaart H. van den & E. Poutsma (1998) Een factor van betekenis. Zelfstandig ondernemerschap van
allochtonen in Nederland. Nijmegen; Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS).
Torenvlied M & P. Brouwer (2004) Sociale zekerheid en ondernemerschap. De verschillen in sociale
zekerheidspositie tussen werknemers en ondernemers; een landenvergelijkend onderzoek tussen Nederland
en het Verenigd Koninkrijk. Zoetermeer; EIM Business & Policy Research.
Veen R.J. van der (1990) De sociale grenzen van beleid. Een onderzoek naar de uitvoering en effecten van
het stelsel van sociale zekerheid. Leiden/Antwerpen; Stenfert Kroese.
Verheul I., S. Wennekers, D. Audretsch & R. Thurik (2001) An Eclectic Theory of Entrepreneurship:
policies, institutions and culture. Zoetermeer; EIM.
Vos J., J. den Heeten & S. Santokhi (1992) Eens komt de dag. Het dagelijks leven van Haagse illegalen.
Den Haag.
Vos J. (2005) ‘Het Bbz als reïntegratie-instrument’. In: Sociaal Bestek, maart 2005, pp. 2-7.
VROM-raad (2002) Smaken verschillen. Den Haag.
Waldinger R. (1986) Through the Eye of the Needle: immigrants and enterprise in New York’s garment
trades. New York; New York University Press.
Waldinger R. (1995) ‘The ‘other side’ of embeddedness: a case-study of the interplay of economy and
ethnicity’. In: Ethnic and Racial Studies, 18(3), pp. 555-580.
Waldinger R., R. Ward & H. Aldrich (Waldinger et al, 1985) ‘Ethnic business and occupational mobility in
advanced societies’. In: Sociology, Vol. 19, No. 4, pp. 86-597.
Waldinger R., H. Aldrich & R. Ward (1990a) ‘Opportunities, group characteristics, and strategies’.
In: R. Waldinger, H. Aldrich & R. Ward, Ethnic Entrepreneurs. London; Sage, pp. 13-48
Waldinger R., D. McEvoy & H. Aldrich (1990b) ‘Spatial dimensions of opportunity structures’.
In: R. Waldinger H. Aldrich & R. Ward (red.) Ethnic Entrepreneurs. London; Sage, pp. 106-130.
Ward R. (1987) ‘Ethnic Entrepreneurs in Britain and Europe’. In: R. Goffee & R. Scase (red.)
Entrepreneurship in Europe. London; Croom Helm.
Weimar Martkonderzoek (1999) Verkennend onderzoek. Mogelijkheden voor een Chinatown in Den Haag.
Den Haag.
Wennekers A.R.M. (2006) Entrepreneurship at Country Level. Economic and non-economic determinants.
Rotterdam; Haveka.
Werbner P. (1989) Renewing an Industrial Past: Pakistani entrepreneurship in Manchester. Paper to
Conference on Muslims - Migrants - Metropolis: Ex Oriente Lux - Light and Shadow of Development,
Berlin Institute for Social Research. Berlin, pp. 13-18.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 1979) Etnische minderheden. Rapport nr. 17.
Den Haag; Staatsdrukkerij.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 1989) Allochtonenbeleid. Rapport nr. 36. Den
Haag; Staatsdrukkerij.
Willems W., A. Cottaar & K.Y. Or (2010) Een draak met vele gezichten. Chinatown Den Haag 1920-2010.
Den Haag: Uitgeverij De Nieuwe Haagsche i.s.m. Koninklijke De Swart.
Wilson J.Q. (1989) Bureaucracy: what government agencies do and why they do it. New York; Basic
Books.
Zhou M. (1992) Chinatown. The socioeconomic potential of an urban enclave. Philadelphia; Temple
University Press.
Zukin S. (1991) Landscapes of Power: from Detroit to Disneyworld. Berkeley, CA; University of
California press.

216

IMMIGRANTENONDERNEMERSCHAP
IN DEN HAAG:
BELEID EN PRAKTIJK

Surrendra Santokhi

