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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).
33
34

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
35

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

38

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

37

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?”.

36

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

42

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.
43

38

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
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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

47

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
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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
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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”.
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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”.
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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

73

Den Haag (1995b); Bestuurszaken 5000867, 24-10-1995.

51

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
74
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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
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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.
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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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