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HOOFDSTUK V.  ONDERNEMERSCHAP IN BEDRIJVENCENTRA EN   

                                ALLOCHTONE WIJKEN   

 

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de onderzoeksresultaten van de tweede casestudie, 

namelijk functiemenging. De onderzochte maatregelen in dit kader zijn: 

bedrijfsverzamelgebouwen en dubbelgrondgebruik.   

 
5.1. Ondernemerschap in bedrijfsverzamelgebouwen: de resultaten 

 

In dit onderzoek heb ik mij beperkt tot drie casussen van bedrijfsverzamelgebouwen, 

waarvan twee in wijken met een hoge concentratie allochtonen zijn ontwikkeld, zoals 

de Schilde en AOC Laakhage. Diemensie is de derde casus. Dit bedrijvencentrum is 

net buiten dit gebied opgezet en voor dit onderzoek geselecteerd vanwege de 

specifieke doelgroep ondernemers die daar wordt gehuisvest. Het zijn vrouwen met 

een bijstandsuitkering die in het kader van de arbeidsbemiddeling worden 

gestimuleerd een bedrijf te starten. Het doel van deze bedrijvencentra is om in 

kwetsbare gebieden kansen te bieden aan startende ondernemers of aan doorstarters. 

De peildata om de bezettingsgraad in deze bedrijfsverzamelgebouwen te analyseren, 

zijn januari 2004, mei 2004, juli 2008 en mei 2009.165 De achtergrondkenmerken van 

de ondernemers zijn geanalyseerd op basis van de gegevens uit het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel. 

 

Startende ondernemers in De Schilde 

 

Het bedrijvencentrum De Schilde is in 1997 opgericht om het ondernemerschap in de 

meest allochtone wijk, de Schildersbuurt en omgeving,  te stimuleren. In januari 2004 

komen 43 bedrijven in de Schilde in het Handelsregister voor. Er is op dat moment 

sprake van een duidelijke leegstand, omdat het pand niet volledig is ingericht voor 

verhuur. Die leegstand wordt voor het grootste deel in 2005 weggewerkt.166 Volgens 

                                                 
165 Op drie meetmomenten is in het Handelsregister van de Kamer Koophandel nagegaan hoeveel bedrijven in de onderzochte 
bedrijfsverzamelgebouwen geregistreerd zijn, zowel de actieve als de opgeheven of verhuisde bedrijven. Op de peildatum januari 
2004 komen 93 ondernemers in het Handelsregister voor. In mei 2004 volgt de tweede meting.  Het aantal geregistreerde 
bedrijven bedraagt op dat moment 122: Diemensie 23, De Schilde 44 en AOC Laakhage 55 (N=122). De derde meting vindt in 
mei 2009 plaats. Bij deze meting wordt nagegaan hoeveel van deze 122 bedrijven nog (in)actief zijn. Ook wordt nagegaan of 
deze bedrijven zich binnen deze bedrijvencentra of daarbuiten hebben gevestigd (in Den Haag of daarbuiten).  
166 In juli 2008 staan 95 actieve bedrijven ingeschreven in dit bedrijfsverzamelgebouw (www.kvk.nl).   
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een interne evaluatie van de gemeente Den Haag zijn in de eerste helft van 2005,  62 

bedrijfsruimtes verhuurd en staan 10 kleinere bedrijfsruimtes leeg.167 Voor een deel is 

dat het gevolg van een verbouwing. De overige drie etages zijn opgedeeld in kleine 

units, merendeel tussen 15m2 en 40m2, waarvan 57 bedrijven actief zijn in de sector 

van uitzendbureaus, loonbedrijven, administratiekantoren, reisbureaus, zakelijke 

dienstverlening, telemarketing en ICT. Volgens informatie van Woningbeheer NV is 

ongeveer 80 procent van de bedrijven in de Schilde, een startend bedrijf.168 De 

meerderheid van de startende ondernemers in dit centrum is eerste generatie 

allochtoon (77 procent, n=43).  

 

Startende ondernemers in Diemensie 

  

Het initiatief voor de oprichting van het bedrijfsverzamelgebouw Diemensie is in 

1987 genomen door de gemeente Den Haag, de bedrijfsadviesgroep van de Stichting 

Vrouw en Werk en het Stedelijk Buro Opbouwwerk. Dit initiatief komt voort uit het 

stimuleringsbeleid van de gemeente voor (door)startende ondernemers en vormt een 

onderdeel van het gemeentelijke werkgelegenheidsbeleid. Uit gegevens van de Kamer 

van Koophandel blijkt dat het aantal vrouwelijke starters in Den Haag structureel 

lager is dan het aantal mannelijke starters (Den Haag 1996). Vanwege de 

achterstandspositie is er voor gekozen om een bedrijfsverzamelgebouw specifiek voor 

deze doelgroep te creëren. In 2002 zijn 22 ondernemers in Diemensie actief. In 

januari 2004 is dat aantal teruggelopen tot 14. Van alle ondernemers zijn 11 (50 

procent) eerste generatie allochtoon.   

 

Startende ondernemers in AOC Laakhage  

 

Bij de herstructurering van Laakhaven-West is het bedrijvencentrum AOC Laakhage 

in tact gehouden. Dit centrum biedt ruimte aan zowel starters als gevestigde 

ondernemers. In januari 2004 zijn 36 ondernemers hier gehuisvest. Van dit aantal   

zijn 23 (64 procent) eerste generatie allochtoon.169 Van alle ondernemers in de 

                                                 
167 Op voorhand wordt rekening gehouden met leegstand in dit bedrijvencentrum. Om dit te voorkomen wordt daarom besloten 
ook bedrijven van buiten de Schilderswijk in De Schilde te laten vestigen. In de eerste opzet van dit centrum is de visie om een 
relatie te leggen tussen de ondernemers en hun buurt.  
168 Gemeente Den Haag/2005/RIS 125343. 
169 Op 31 juli 2008 staan zestig actieve bedrijven ingeschreven in dit bedrijfsverzamelgebouw (www.kvk.nl). In het politieke 
debat is dit bedrijfsverzamelgebouw een enkele keer aan de orde geweest toen de bestemming voor het gebied Laakhaven-West 
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onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen is gemiddeld tweederde (64 procent) eerste 

generatie allochtoon. De tweede generatie is buiten beschouwing gelaten omdat het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel deze groep niet registreert. Reken ik 

die groep (circa 15%) er ook bij dan wordt duidelijk dat de bedrijfsverzamelgebouwen 

vooral kansen bieden aan allochtonen om een bedrijf te starten. 

 

De betekenis van de bedrijvencentra als broedplaatsen 

 

De vraag is of de drie onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen de ambitie van een 

broedplaats waarmaken. Om deze vraag te beantwoorden heb ik het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel geraadpleegd; in mei 2004 en in mei 2009. De 

resultaten daarvan zijn in de volgende tabel opgenomen. 

 

Tabel 5.1:  Actieve bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen: mei 2004 - mei  

2009 

 

 

 

 

 

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

Alle 
bedrijven: 
2004 Aantal 

Aantal 
actief: 
2004 

Percentage 
actief Percentage  Percentage 

Diemensie 23 13 57%    

De Schilde 44 33 75%    
AOC 
Laakhage 55 45 82%    

Totaal 122 91 75%     
Alle 
bedrijven:  
2004 
 
 

Aantal 
 
 
 

In hetzelfde 
pand 
gebleven:  
2009 
 

Naar ander 
pand 
verhuisd:  
2009 
   

Totaal 
actief:  
2009 
   

Diemensie 23 7 3 13% 10 43% 

De Schilde 44 6 13 30% 19 43% 
AOC 
Laakhage 55 1 18 33% 19 35% 

Totaal 122 14 34 28% 48 39% 
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Uit tabel 5.1 blijkt het volgende. 

 

Van de totaal 122 ondernemers die in mei 2004 in Diemensie, De Schilde en AOC 

Laakhage ingeschreven staan, is gemiddeld 75 procent actief.170  Van alle 122 

ondernemers die in mei 2004 in het Handelsregister voorkomen, zijn in mei 2009, 48 

(39 procent) nog steeds actief.  Van deze 48 ondernemers verlaten 34 (71 procent) 

deze bedrijfsverzamelgebouwen om zich op andere locaties te vestigen; 14 

ondernemers (29 procent) blijven in deze drie bedrijfsverzamelgebouwen. Van de 34 

ondernemers die de bedrijvencentra verlaten, vestigen 10 (bijna 30 procent) zich 

buiten de gemeente Den Haag. Uit deze cijfers blijkt dat de onderzochte 

bedrijvencentra hun rol als broedplaats waarmaken.  

 

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat van de nieuw gestarte 

bedrijven 50 procent na 5 jaar nog steeds actief is.171 Uit gegevens van het EIM 

(2004a) blijkt dat na gemiddeld 5,5 jaar 49 procent en na gemiddeld 9,5 jaar 36 

procent van de bedrijven nog steeds actief is (EIM 2004a). Het overlevingspercentage 

in de drie onderzochte bedrijvencentra in Den Haag neemt na verloop van tijd af en 

volgt min of meer de landelijke trend (EIM 2004a en EIM 2004b).  

 

5.2. Dubbelgrondgebruik: de resultaten 

 

Met dubbelgrondgebruik wil de stad Den Haag optimaal gebruik maken van de 

schaarse ruimte door wonen en bedrijvigheid aan elkaar te koppelen. Deze vorm van 

functiemenging, als onderdeel van het herstructureringsprogramma, is in Den Haag 

nog volop gaande zodat het eindresultaat nog niet is bereikt. Indicatief kan wel 

worden aangegeven wat de effecten zijn van dubbelgrondgebruik in vooral de 

herstructureringsgebieden. Daartoe heb ik drie straten in de Haagse Schildersbuurt 

onderzocht. De Vaillantlaan, die voor de aanvang van het eerste convenant 

grotestedenbeleid al grotendeels is ontwikkeld, en de Hobbemastraat en De 

Heemstraat, waarvan de ontwikkeling respectievelijk tijdens het eerste en tweede 

GSB convenant is voltooid.  

 

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

116



 

De vraag bij dit deelonderzoek is of dubbelgrondgebruik als instrument van 

functiemenging kansen biedt aan immigrantenondernemerschap in allochtone 

woonbuurten. De volgende tabel geeft aan hoeveel van de gerealiseerde 

bedrijfsruimte in deze drie straten in het kader van dubbelgrondgebruik door 

immigrantenondernemers zijn bezet.172 

 

Tabel 5.2:  Immigrantenondernemers in dubbelgrondgebruik straten: 2005 

 

Straat Aantal ondernemers in oktober 2005 

in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel 

Percentage 

immigrantenondernemers 

Vaillantlaan 72 89% 

De Heemstraat 15 98% 

Hobbemastraat 113 90% 

Totaal N=200 - 

 

Dit deelonderzoek geeft aan dat ruim negentig procent van de ondernemers, dat in het 

kader van dubbelgrondgebruik een bedrijf in dit herstructureringsgebied heeft 

opgezet, een immigrantenondernemer is. Al deze bedrijven zijn daar nieuw gevestigd 

in een gebied dat geboekt staat als een allochtone buurt. Hieruit kunnen we opmaken 

dat een aanbod van bedrijfsruimte in allochtone concentratiegebieden tegemoet komt 

aan een vraag onder voornamelijk de allochtone bevolking. Allochtone 

concentratiegebieden spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en de ontwikkeling 

van het immigrantenondernemerschap. Allochtonen hebben daar kun klanten en 

bovendien trekken zij ook klanten aan uit gebieden die veel verder liggen dan de 

vestigingsbuurt van het bedrijf. 

 

Dit deelonderzoek naar dubbelgrondgebruik geeft een goede indicatie van de relatie 

tussen de concentratie van allochtonen in woonwijken en de ontwikkeling van het 

immigrantenondernemerschap. Dubbelgrondgebruik als instrument is met name in de 

stadsdelen Centrum, Laak, Escamp en Leidschenveen-Ypenburg toegepast.  De 

stadsdelen Centrum, Laak en Escamp hebben de grootste voorraad vooroorlogse 

woningen en tellen de meeste allochtone inwoners. In deze gebieden zijn de oude 
                                                 
172 Bij de politieke bespreking van functiemenging komen de resultaten van dubbelgrondgebruik in allochtone concentratiewijken 
en de consequenties voor het immigrantenondernemerschap niet aan de orde. Dat maakt dat hier geen eerste-orde vertogen vanuit 
een politieke invalshoek kunnen worden beschreven. 

117



 

woningen vervangen door nieuwe, waarbij zoveel mogelijk bedrijfsruimten op de 

begane grond zijn teruggebouwd. Het doel is om minimaal hetzelfde aantal terug te 

bouwen. Het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en het Wateringse Veld in stadsdeel 

Escamp zijn Vinexlocaties, waar nieuwe wijken worden gebouwd vanuit de visie van 

dubbelgrondgebruik.  

 

Uit de demografische gegevens van dit gebied maken we op dat steeds meer 

allochtonen zich in deze (middenklasse) wijken vestigen. Het feit dat in deze 

stadsdelen de meeste allochtonen wonen, maakt het voorspelbaar dat met de 

voltooiing van de totale herstructurering van de stad Den Haag het 

immigrantenondernemerschap in deze gebieden zal toenemen, als voldoende 

bedrijfsruimte wordt gebouwd. De eerste voortekenen worden al zichtbaar, zoals uit 

de volgende tabellen blijkt. In deze tabellen wordt het aantal 

immigrantenondernemers weergegeven naar hun geografische spreiding over de acht 

stadsdelen van Den Haag, gerelateerd aan het aantal allochtone inwoners. 

 

Tabel 5.3: Aantal en percentage ondernemers naar stadsdelen en etnische afkomst 

in Den Haag 2005 173 

 

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

                    stadsdelen174 

   

Stadsdeel Aantal 

inwoners 

in 2006 

Aantal 

autochtonen 

Percentage 

autochtonen 

Percentage 

immigranten 

Percentage 

immigranten-

ondernemers 

Loosduinen 46.128 35.082 76 24 13 

Scheveningen 52.782 38.750 73 27 18 

Leidschenveen-

Ypenburg 

34.664 23.728 68 32 19 

Haagse Hout 41.387 25.944 63 37 23 

Segbroek 58.708 37.501 64 36 24 

Escamp 107.876 57.012 53 47 35 

Centrum 96.977 29.967 31 69 38 

Laak 37.058 13.732 37 63 41 

Totaal 475.580 261.716 - - - 

 

Uit de voorgaande tabellen blijkt dat immigrantenondernemers hun bedrijven vooral 

starten in wijken met een concentratie van allochtonen, zoals in de buurten van de 

stadsdelen Centrum en Laak.175 De oorspronkelijke Hagenaars zijn massaal uit deze 

gebieden weggetrokken, waardoor een voorzieningengebied voor autochtone 

ondernemers is weggevallen. Allochtonen hebben daar wel een voorzieningengebied 

en spelen daarop in. Ook het stadsdeel Escamp gevolgd door Leidschenveen-

Ypenburg zijn in de lift en vooral in trek bij de Surinaamse en Turkse ondernemers. 

Dit stadsdeel huisvest steeds meer niet-westerse allochtonen. Een belangrijke oorzaak 

daarvan is de binnenstedelijke migratie van allochtonen mede als gevolg van de 

herstructurering waardoor mogelijkheden ontstaan voor immigrantenondernemers om 

in deze nieuwe gebieden bedrijven te starten.  

 

5.3. Resultaten en beleidsdiscoursen  

 

In 1999, 2000 en 2005 worden de resultaten van de bedrijfsverzamelgebouwen door 

de gemeenteraad en de raadscommissies uitvoerig besproken.176 De Schilde en 

                                                 
174 Den Haag (2006). Bewerking auteur. Een deel van stadsdeel Centrum is een uitgaansgebied voor heel Den Haag, waar ook de 
autochtone bedrijven geconcentreerd zijn. Ondanks de hoge concentratie allochtonen in dit stadsdeel is het niveau van het aantal 
autochtone ondernemers daardoor relatief groter. Dit verklaart het verschil met het stadsdeel Laak dat het hoogste aandeel 
immigrantenondernemers telt met een iets lager percentage allochtonen dan in stadsdeel Centrum.  
175  Het Doelstelling-2 gebied maakt onderdeel uit van de stadsdelen Centrum en Laak. 
176 In 1999 Gemeente Den Haag/RIS 055487. In 2000 (Gemeente Den Haag/RIS 073250). In  2005 (Gemeente Den 
Haag/2005/RIS 127033). 
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Diemensie komen in de bestuurlijke bespreking van de resultaten veelvuldig ter 

sprake. AOC Laakhage is geen onderwerp van politiek debat, waarschijnlijk omdat dit 

bedrijfsverzamelgebouw zonder gemeentelijke subsidies is opgezet. De politieke 

discussie wordt gevoerd over de volgende deelthema’s: de verblijfsduur in 

bedrijfsverzamelgebouwen, marktwerking en gesubsidieerde financiering, de 

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

doelgroepen. 

 

De verblijfsduur en subsidiering van bedrijfsverzamelgebouwen 

 

Het bedrijfsverzamelgebouw De Schilde is veelvuldig onderwerp van politiek debat. 

Over de verblijfsduur van ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen zoals De 

Schilde geeft de VVD in 1999 aan te pleiten voor een tijdslimiet voor succesvolle 

starters.177 De VVD vraagt aan de wethouder economie om in het beleid een bepaling 

over een verblijfslimiet op te nemen.178 In 2000 krijgt de verblijfsduur van starters in 

bedrijfsverzamelgebouwen in de politieke discussie een vervolg. Gewezen wordt op 

het bedrijfsverzamelgebouw de HobBit waar de subsidiering maximaal twee jaar 

duurt. De VVD geeft aan te willen voorkomen dat ondernemingen die allang 

zelfstandig zijn en zichzelf kunnen redden nog in een verzamelgebouw blijven zitten 

wegens de lage huur.179 De wethouder geeft aan dat dit punt wordt meegenomen en 

dat daarover in toekomstige contracten een bepaling moet worden opgenomen. De 

SGP/RPF/GPV merkt op dat men zich weliswaar kan voornemen een bedrijf na een 

bepaalde tijd te laten uitstromen, maar dan is men ook verplicht om vervangende 

ruimte beschikbaar te hebben en die is er niet genoeg. De directeur economie geeft 

aan dat het omliggende gebied van het bedrijfsverzamelgebouw De Schilde is 

aangewezen als kansenzone met als doel om te proberen er bedrijven naar toe te 

halen.  Het is daarom verkeerd om vervolgens na een relatief korte tijd alweer op 

vertrek aan te dringen. De wethouder wijst er ook op dat ruimte vinden na de doorstart 

nu eenmaal een probleem is, dat wordt veroorzaakt door de schaarste op de markt. 

Daarvoor moet een oplossing komen. De PPS informeert naar aanleiding van de 

discussie of er sprake is van huurdifferentiatie in De Schilde of dat een normaal 

bedrijf evenveel betaalt als een starter. In de beantwoording wordt gewezen op het 
                                                 
177 Gemeente Den Haag/1999/RIS 055487. 
178 Gemeente Den Haag/1999/RIS 055487. 
179 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250. 
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gegeven dat de huurprijs een zaak is van onderhandelingen tussen de verhuurder en de 

cliënt. De gemeente heeft daar geen bemoeienis mee. De wethouder economie (VVD) 

stelt echter vast dat de huisvestingssituatie van starters problematisch is en dat 

bedrijfsverzamelgebouwen tot op zekere hoogte een oplossing bieden, maar niet in 

alle gevallen. Er zijn in de stad eenvoudigweg te weinig plekken waar goedkoop en 

laagdrempelig startende ondernemers kunnen worden gehuisvest. Als gevolg daarvan 

moet worden uitgeweken naar relatief dure huisvesting. De financieringsstructuur van 

de verzamelgebouwen zorgt mede voor de hoge huurprijzen. Deze moeten budgettair 

neutraal geëxploiteerd worden. Dat beperkt de subsidieduur en het subsidiebedrag. Er 

moet daarom worden nagegaan of er nog andere mogelijkheden zijn om de huren 

omlaag te krijgen. De wethouder geeft aan dat het hele Doelstelling-2 gebied nog eens 

nauwkeurig moet worden onderzocht op mogelijk geschikte huisvesting. Ook moet 

onderzocht worden of er in Brussel wellicht nog gelden voor dit doel te verwerven 

zijn.180  De PvdA merkt op dat de schaarste aan bedrijfsruimte ook kan samenhangen 

met het eigen beleid. Als onderbouwing wordt gemeld dat in het HTM-gebouw bijna 

alle beschikbare bedrijfsruimten in een keer verhuurd zijn aan één bedrijf. Dan is er 

bijna niets meer over om te verhuren aan andere bedrijven.181   

 

In 2005 zijn de betaalbaarheid en subsidiering van bedrijfsruimte voor starters in 

bedrijfsverzamelgebouwen weer onderwerp van politieke discussie. Over de 

subsidiering is er algemene instemming dat de gemeentelijke overheid deze partijen 

een duwtje in de rug kan geven door middel van een financiële bijdrage.182 Er kunnen 

middelen ingezet worden om commerciële partijen en corporaties te ondersteunen bij 

het realiseren van de bedrijfsruimte. Dat kan in de vorm van een 

bedrijfsverzamelgebouw, maar vanwege de beperkte vraag naar deze vorm van 

bedrijfshuisvesting, kan ook gedacht worden aan gecombineerde andere functies zoals 

kantoren en woningen. Vanwege de hoge kosten is de gemeente meerdere malen 

overgegaan tot het financieren van vooral bedrijfsverzamelgebouwen. Zonder een 

bijdrage van de gemeente zou de markt het ontwikkelen van dergelijke projecten niet 

oppakken. De stichtingskosten om een gebouw aan te kopen en te herontwikkelen zijn 

vanwege de onrendabele top hoger dan de waarde die het gebouw na de 

                                                 
180 Gemeente Den Haag/1999/RIS 055487. 
181 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250. 
182 Gemeente Den Haag/2003/RIS 109312; Gemeente Den Haag/DSO/2005.1218 11.  
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herontwikkeling zou hebben, omdat het voor een specifieke doelgroep met een 

aangepast huurprijsniveau (starters, kleine units) is ontwikkeld.183   

 

Bedrijfsvorm en legaliteit 

 

In het politieke debat in 2000 is ook de vraag van de VVD aan de orde of in 

bedrijfsverzamelgebouwen, die voor startende ondernemers zijn bedoeld, ook 

stichtingen gevestigd kunnen worden.184 In het gebouw De Schilde is namelijk ruimte 

verhuurd aan de Regionale Steunfunctie Allochtonen (RSA). De VVD wil weten  of 

zo'n organisatie in een gebouw voor startende ondernemers thuishoort.185 De 

wethouder economie (VVD) geeft aan dat de verhuur aan RSA binnen de URBAN-

subsidieregels is toegestaan. Bij voorkeur zou dit verhuurd zijn aan “harde” 

economische bedrijvigheid, maar wegens de eis van een budgettair neutrale 

exploitatie is gebruik gemaakt van deze uitwijkmogelijkheid.186 De wethouder geeft 

aan dat er  altijd  starters zijn die zonder overheidsbemoeienis een bedrijf beginnen en 

slagen. De gemeente heeft alleen te maken met degenen die dat niet aandurven of 

aankunnen. Met het huidige beleid en instrumentarium is de gemeente zeer goed in 

staat deze groep te bedienen. Bovendien is het startersbeleid een integraal 

binnengemeentelijk project, waarbij alle gemeentelijke diensten zijn aangesloten. De 

komende jaren zal een nog slagvaardiger aanpak mogelijk zijn.187 Uit dit debat blijkt 

dat de bezetting van de bedrijfsverzamelgebouwen een rol speelt bij de verhuur van 

bedrijfsruimten. Er wordt een kosten-baten afweging gemaakt om ook stichtingen te 

huisvesten.188 De directeur economie merkt in dit verband op dat niet alle ruimtes in 

De Schilde alléén voor starters zijn bestemd. De gemeente heeft in feite getracht met 

veel kunst- en vliegwerk de betaalbaarheid van bedrijfsverzamelgebouwen te 

garanderen. 

 

Het vraagstuk van legale huisvesting komt zijdelings aan de orde. D66 en VVD 

hebben dit thema naar voren gebracht. Het betreft de huisvesting van loonbedrijven in 

                                                 
183 De onrendabele top is dat deel van de investering om de bouw van een woning of pand te bekostigen, dat geen rendement 
oplevert. Hoe hoger de grondprijs, hoe hoger de onrendabele top. 
184 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250. 
185 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250.  
186 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250. 
187 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250.  
188 Overigs zijn op het totaal van 299 bedrijven, 35 (11 procent) stichtingen in de drie onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen 
gevestigd, waarvan 43 procent uiteindelijk ophoudt te bestaan, waaronder RSA. Deze meting wordt in mei 2009 gedaan. Het 
betreft alle bedrijven die zich tot dan in deze drie bedrijfsverzamelgebouwen hebben gevestigd. 
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De Schilde. Deze twee fracties merken op dat veel starters in de sector landbouw 

(agrarische loonbedrijven) zitten. D66 vraagt zich af of de gemeente met deze 

eenzijdigheid blij moet zijn, omdat bekend is dat bij loonbedrijven nogal wat “kaf 

onder het koren” zit. De VVD is opgevallen dat zich onder de ondernemingen in het 

bedrijfsverzamelgebouw De Schilde een aantal agrarische loonbedrijven is gevestigd. 

De woordvoerder gaat er van uit dat is nagegaan of deze wettelijk gezien clean zijn, 

omdat illegale huisvesting strijdig is met het realiseren van de doelstelling.189 Veel 

debat hebben deze vragen niet opgeleverd. 

 

Clustering van bedrijven en doelgroepen 

 

De vraag van het clusteren van één type bedrijf in bedrijfsverzamelgebouwen is in 

2000 in een bestuurlijke bespreking aan de orde.190 De woordvoerder van 

SGP/RPF/GPV geeft aan dat De Schilde van een geheel andere orde is dan 

bijvoorbeeld de HobBit in de Ledelstraat, die een zeer groot succes is omdat het 

bedrijven van één soort huisvest. Dat geeft een onderling gevoel van verbondenheid. 

Zeker voor starters die hun netwerken nog moeten opbouwen is dat van belang. De 

woordvoerder van deze partij pleit er daarom voor om toekomstige nieuwe 

bedrijfsverzamelgebouwen te bestemmen voor één type bedrijvigheid. Zoals 

inmiddels de voormalige HTM-garage, die is bestemd voor reparatiebedrijven. De 

wethouder economie zegt in dit verband dat het zeker meerwaarde heeft om 

gelijksoortig georiënteerde bedrijven bij elkaar te plaatsen in hetzelfde 

verzamelgebouw, zoals in de HobBit.  Men kan van elkaar leren, van elkaars diensten 

gebruik maken en staat gezamenlijk sterker in de marketing.191 PvdA en VVD 

ondersteunen deze opvatting. Opmerkelijk is dat men in dit debat niet praat over het 

mislukken van Diemensie in de beginfase toen daar alleen vrouwelijke ondernemers 

zijn gehuisvest. De opvatting bij deze keuze is namelijk ook dat men van elkaar kan 

leren en de diensten delen.  

 

De resultaten van het bedrijfsverzamelgebouw Diemensie is een aantal keren aan de 

orde gesteld in de gemeenteraad en de raadscommissie. De Stichting Diemensie 

exploiteert vanaf 1989 dit bedrijfsverzamelgebouw voor (en door) startende 
                                                 
189 Gemeente Den Haag/1999/RIS 055487. 
190 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250.  
191 Gemeente Den Haag/2000/RIS 073250.  
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vrouwelijke ondernemers. De gemeente verhuurt dit gebouw tegen niet-commerciële 

voorwaarden aan deze stichting. Tien jaar lang wordt het pand geëxploiteerd met de 

inzet van vrijwilligers en uit eigen inkomsten, zonder subsidies. In die periode is de 

exploitatie vrijwel kostendekkend.192 Sponsoren voor de speciale activiteiten zijn de 

Nutsspaarbank, Stichting Vrouw en Werk, de service club Zonta II, het VSB-fonds en 

Aegon. Dit bedrijfsverzamelgebouw is exclusief opgezet voor vrouwelijke 

ondernemers vanwege het achterblijven van het ondernemerschap van vrouwen. De 

begeleiding van deze doelgroep en professionalisering van de bedrijfsvoering zijn 

punten van zorg in de ontwikkeling van het ondernemerschap van vrouwen. De 

Stichting Diemensie biedt daarom professionele bedrijfsruimten en faciliteiten tegen 

niet-commerciële marktvoorwaarden aan. Er wordt gezorgd voor een stimulerende 

omgeving voor (door)startende voltijd en deeltijd zelfstandigen. Na tien jaar van 

bedrijfsvoering evalueert het bestuur de resultaten. Omdat vrouwelijke starters een 

lastig te benaderen doelgroep blijkt, die bovendien moeilijk over de streep getrokken 

kan worden om hun bedrijf buitenshuis te vestigen, kampt Diemensie met steeds 

groeiende leegstand. Een andere reden waarom dit project specifiek voor vrouwen 

niet aanslaat, is het feit dat vooral vrouwen uit de bijstand naar het ondernemerschap 

zijn gestimuleerd. Na het wegvallen van de bijstandsuitkering valt ook een deel van 

de inkomsten weg en kunnen de bedrijven zich niet meer staande houden. Het bestuur 

van de Stichting Diemensie besluit daarom medio 1990 haar doelgroep te verbreden 

van (door)startende vrouwelijke ondernemers naar alle (door)startende 

ondernemers.193 In 2000 is het bedrijvencentrum Diemensie wederom onderwerp van 

politiek debat. 194 De VVD geeft aan voorstander te zijn van een limitatief verblijf van 

ondernemers in de Diemensie met gebruikmaking van een gesubsidieerde 

voorziening. De VVD informeert bij de wethouder economie (VVD) of hij een 

overzicht kan geven van de verblijfsduur per type onderneming. De wethouder geeft 

aan het idee van een beperking van de verblijfsduur te overwegen. Dit aspect zal aan 

de orde komen bij de behandeling van het raadsvoorstel en de evaluatie van het 

startersbeleid in datzelfde jaar. Dit thema wordt uiteindelijk wel aan de orde gesteld, 

maar het beleid niet aangepast. Ook wordt de verblijfsduur van de ondernemers niet 

aan de orde gesteld. Aangegeven wordt dat het besluit of starters ook na de 

                                                 
192 In 1997 verkoopt de gemeente een aantal bedrijfspanden aan Stedelijk Belang. Vanaf 2003 is dat onderdeel geworden van 
Starterspanden Den Haag BV/CV. Het bedrijfsverzamelpand Diemensie maakt hier onderdeel van uit. 
193 Bij de aanname van nieuwe huurders hanteert de stichting Diemensie echter nog steeds een voorkeursbeleid voor vrouwelijke 
startende ondernemers.  
194 Gemeente Den Haag/2000/RIS 071924.  
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aanvangsfase nog in Diemensie mogen blijven bij deze stichting zelf ligt en niet bij de 

gemeente. Via de subsidievoorwaarden kan daarin wel sturend worden opgetreden.  

 

In 2004 is Diemensie weer onderwerp van politieke discussie. D66 gaat in op de 

ontstane problemen van dit bedrijfsverzamelgebouw.195 D66 wijst er op dat het 

bedrijfsverzamelgebouw, waar Diemensie is gehuisvest, door Stedelijk Belang NV is 

verkocht aan de Stichting Escorial. Vervolgens komt dit bedrijfsverzamelgebouw, 

althans de bedrijven die er in zitten, in de problemen. Men kan wel mooie 

doelstellingen op papier zetten, maar de gemeente moet ervoor zorgen dat de zittende 

bedrijven dan daar ook blijven. Naar aanleiding van vragen over het 

bedrijfsverzamelgebouw Diemensie meldt de wethouder (VVD) begrepen te hebben 

dat deze stichting in onderhandeling is met de huidige eigenaar. Er is een 

mogelijkheid dat het pand teruggekocht kan worden en dan wordt dat behouden voor 

startende ondernemers. Na 2004 komen de resultaten van Diemensie in de openbare 

politieke beraadslagingen niet meer terug.196 De prestaties van Diemensie worden 

daarna dan ook onderbelicht. 

 

5.4. Conclusie 

 

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

namelijk functiemenging. In heb mij beperkt tot een studie naar drie 

bedrijfsverzamelgebouwen: De Schilde, Diemensie en OAC Laakhage. Uit dit 

onderzoek blijkt dat 48 (39 procent) van alle ondernemers die zich tot mei 2004 in 

deze bedrijfsverzamelgebouwen hebben ingeschreven (N=122), exact vijf jaar later 

nog steeds actief zijn. Van deze 48 ondernemers verlaat 71 procent deze 

bedrijfsverzamelgebouwen om zich op andere locaties te vestigen en 29 procent blijft 

daar gehuisvest. Bedrijfsverzamelgebouwen bieden dus kansen als broedplaats voor 

startend ondernemerschap. De onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen trekken 

relatief meer immigrantenondernemers aan. In de drie onderzochte 

bedrijfsverzamelgebouwen is circa tweederde van de ondernemers een eerste 

generatie allochtoon (de tweede generatie is niet meegeteld, omdat zij niet in het 

                                                 
195 Gemeente Den Haag/2004/RIS 117478. 
196 In 2005 is er nog wel een geheime bestuurlijke correspondentie (Gemeente Den Haag/2005/RIS 132885; Gemeente Den 
Haag/DSO/2005.3322). 
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Handelsregister wordt geregistreerd). In kwantitatieve zin is hiermee echter geen 

grote inhaalslag gepleegd.  

 

Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat dubbelgrondgebruik in de onderzochte 

herstructureringswijken een positief effect heeft op het immigrantenondernemerschap. 

In drie onderzochte straten in de Schildersbuurt is negentig procent van de 

ondernemers een allochtoon.  

 

Belicht ik de resultaten vanuit de eerste-orde vertogen zoals die in de politieke 

beraadslagingen tot uiting komen, dan valt het volgende op. In het politieke debat is 

weinig aandacht voor de effecten van dubbelgrondgebruik op de ontwikkeling van het 

(immigranten)ondernemerschap. Ook de prestaties van de bedrijfsverzamelgebouwen 

trekken nauwelijks politieke aandacht. Op het niveau van contextueel vertoog worden 

oplossingen gezocht in het realiseren van meer bedrijfsruimte, het subsidiëren van 

bedrijfsruimte, onderzoeken van de mogelijkheden voor Europese subsidie, het 

realiseren van andere bedrijfslocaties, het uitbreiden van de doelgroep en clustering 

van hetzelfde type bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw.  

 

Er is veel discussie over de betaalbaarheid van bedrijfsverzamelgebouwen en over de 

vraag of er al dan niet sprake moet zijn van een gelimiteerde verblijfsduur van 

bedrijven waarvan de huurprijzen worden gesubsidieerd. Hoewel in het debat het 

kosten- en batenvraagstuk aan de orde komt en impliciet wordt gewezen op 

concurrentievervalsing, is er consensus in de lokale politiek om startende 

ondernemers financieel te ondersteunen. Zonder subsidies in de vorm van klimhuren 

zal de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komen, is het uitgangspunt. Het 

zal contraproductief zijn om succesvolle bedrijven gedwongen uit 

bedrijfsverzamelgebouwen te laten vertrekken. De gemeente ziet zich daarom 

genoodzaakt om subsidie te verstrekken en ondernemers langer dan de toegestane 

termijn te gedogen in de bedrijfsverzamelgebouwen. Het betaalbaar houden van 

bedrijfsverzamelgebouwen heeft er toe geleid dat ook niet commerciële bedrijven, 

zoals stichtingen met een maatschappelijk doel, zijn gehuisvest. Uit de politieke 

debatten blijkt dat de gemeente Den Haag continu  worstelt met  het betaalbaar 

houden van bedrijfsverzamelgebouwen en dat met veel kunst- en vliegwerk realiseert.
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