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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-loket-

aanpak 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 

                                                 
88Vanaf 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. 
91 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 

                                                 
92  www.steenworp.nl./december 2006. 
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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”.97 

 

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 Gemeente Den Haag/2001/RIS 089989, motie 2.4. 
98 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 

                                                 
99 Gemeente Den Haag/2004/RIS 105423. 
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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. 
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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.  
102 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). 
103 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. zij kunnen nog volop in de voorbereidingsfase zijn (de pre-starter); 

                                                 
107 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. 
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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 

 

Branche Gemiddelde 

1997-2003 

 

2002 2001 2000 1999 1998 1997 

Zakelijke 

dienstverlening 

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 

ambacht 

8 14 5 7 9 9 4 

Vervoer en 

Communicatie 

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% 

 

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. 
110 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. 
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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 starten 

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  N=2.118, waarvan valide aantal cases 1.863.  Missings 255. 
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Tabel 3.3:  Positieve uitstromers naar etniciteit en branche: 1997-2003   

  

Branche Etniciteit 

  

Totaal 

  Autochtoon Kolom  

percentage 

Allochtoon Kolom 

percentage 

Alle positieve 

uitstromers 

Kolom  

percentage 

Horeca 14  8,1 33 24,1 47 15,2 

Groothandel 3 1,7 11 8,0 14 4,5 

Zakelijke 

dienstverlening 

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% 

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-/WO-
niveau. 
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. 
118 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). 
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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 URBAN-

subsidie 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 

goed heeft gefunctioneerd en dat het bij een ieder bekend is”.122 

 

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 

                                                 
122 Gemeente Den Haag/2002//RIS 105423. 
123 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).  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
126 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).   

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 
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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. 

 

                                                 
127 Gemeente Den Haag/2005/RIS 126920. 
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Figuur 3.2. Immigrantenondernemers in Den Haag: 1989-2005128 

 

 

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 2000-

2005 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 Doelstelling-

                                                 
128 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 Informatie winkelstraatmanager Hobbemastraat. 
133 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) 

 

Instelling 

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

contact met … ). Het percentage dat op deze vraag “ja” 

zegt, wordt vermeld. 

Bekendheid met … 

in procenten 

Contact met …   

in procenten 

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 

De vraag is telkens: bent u tevreden over de dienstverlening van 

deze instelling. Het percentage dat op deze vraag “ja” zegt, wordt 

vermeld.  

Tevredenheid in procenten 

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, 
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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 uitkeringsgerechtig-

den 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 1999- 

        2005135 

 

Uitstroom uit de uitkering (Abw, 

IOAZ en IOAW)  naar zelfstandig 

ondernemerschap 

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 

opzichte van bestand 

0,78% 0,72% 0,51% 0,47% 0,35% 0,35% 0,44% 

 

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 wijze bijstandsgerechtigde starters te 

begeleiden”.136  

 

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 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073554.  
137 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 

Schatting aandeel starters onder totaal aantal 

uitkeringsgerechtigden 

0,3% 0,4% 0,5% 

Totaal aantal starters 55.500 54.000 65.300 

Schatting aandeel uitkeringsgerechtigden onder totaal 

aantal starters 

7-8% 9-10% 10-11% 

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 re-
integratie 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 pre-
starter 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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