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HOOFDSTUK VIII: SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

  

8.1. Inleiding 

 

Een van de uitdagingen waarvoor de stad Den Haag in de jaren tachtig en negentig 

staat, betreft haar sociaal-economische ontwikkeling. De belangrijkste opgave is het 

tegengaan van sociaal-economische tweedeling. Den Haag, enkele andere grote 

steden en het Rijk komen een reeks van fysieke, sociale en economische maatregelen 

overeen, waaronder maatregelen om het bedrijfsklimaat, de stadseconomie, startend 

ondernemerschap en de economische participatie te bevorderen. In deze maatregelen 

is specifieke aandacht voor immigrantenondernemers, met name in de buurten en 

wijken met grote concentraties allochtonen en een cumulatie van sociaal-economische 

problemen.  

 

Dit onderzoek gaat over beleidsinterventies gericht op het stimuleren van het 

bedrijfsklimaat en het ondernemerschap in het algemeen en het 

immigrantenondernemerschap in het bijzonder. Overheden en andere regulerende 

instanties kunnen op verschillende manieren ingrijpen in de markt. In dit onderzoek 

heb ik drie casestudies uitgevoerd die elk op een andere marktdimensie zijn gericht, te 

weten: subject, lokaliteit en object. Op de dimensie subject van de markt heb ik 

onderzoek gedaan naar het Haagse startersbeleid met als een van de 

beleidsinstrumenten StaBij die vanaf 1997 startende ondernemers heeft begeleid. Op 

de dimensie lokaliteit van de markt heb ik onderzoek gedaan naar functiemenging in 

allochtone concentratiewijken. Op de dimensie object van de markt heb ik mij gericht 

op multicultureel toerisme. 

 

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

 

1. Welke beleidsmaatregelen heeft de overheid, inzonderheid de gemeente Den 

Haag, sinds 1995 getroffen ter stimulering van het bedrijfsklimaat en de 

economische participatie, en heel specifiek op het terrein van het 

(immigranten)ondernemerschap? 
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 Deelvragen: 

a. Welke maatregelen zijn er genomen om het niveau en de kwaliteit van 

het (startend) ondernemerschap te bevorderen? (Subject van de markt).  

b. Welke maatregelen zijn er genomen om in allochtone 

concentratiegebieden het ondernemerschap te stimuleren? (Lokaliteit 

van de markt).  

c. Welke maatregelen zijn er genomen om het multicultureel toerisme te 

 stimuleren?  (Object van de markt).  

2. Welke veronderstellingen en verwachtingen van de overheid liggen aan deze 

 beleidsmaatregelen ten grondslag?  

3. Zijn de beoogde resultaten met de genomen maatregelen gerealiseerd?  

4. Welke alternatieven in het beleid komen aan de orde om een beter 

beleidsresultaat te realiseren?  

 

In de onderzoeksaanpak heb ik gekozen voor het reconstrueren en analyseren van het 

stadseconomische beleidsprogramma van de gemeente Den Haag en het beschrijven 

van de resultaten daarvan aan de hand van het model van de gelaagde evaluatie van 

Fischer (1980 en 1995). Met dit evaluatiemodel kan beleid op twee niveaus worden 

geëvalueerd: een eerste- en een tweede-orde evaluatie. De eerste-orde evaluatie is in 

twee niveaus onderverdeeld. Het laagste niveau is de technische-verificatie (niveau 

1.1.). Op dit niveau gaat het om de vraag of de resultaten van beleid empirisch kunnen 

worden vastgesteld. Het hoogste niveau is het contextueel vertoog (niveau 1.2). Hier 

gaat het om de vraag of andere en betere beleidsalternatieven voor handen zijn. De 

tweede-orde evaluatie is ook in twee niveaus onderverdeeld. Het laagste niveau is de 

systeemondersteuning (niveau 2.1). Hierbij gaat het om de vraag of de instrumenten 

of maatregelen die gekozen worden de voorgestane maatschappelijke orde 

ondersteunen. Het hoogste niveau is de rationele keuze (niveau 2.2.). Op dit niveau 

wordt beleid bezien vanuit de maatschappelijke orde die beleidsactoren voorstaan. De 

rationele keuze verwijst eigenlijk naar de maatschappelijke visie achter het beleid. Op 

het niveau van de rationele keuze heb ik het beleid beschreven aan de hand van twee 

ideaaltypische redeneringen: de welvaartseconomische en de sociale-structuur 

redenering. Samengevat komt de welvaartseconomische redenering op het volgende 

neer. De overheid houdt zich minimaal bezig met (her)verdelingstaken, stuurt niet 

actief op maatschappelijke resultaten, en juridische en procedurele gelijkheid staat 
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boven sociaal-economische gelijkheid en daarom wordt geen onderscheid gemaakt 

naar doelgroepen. In essentie komt de sociale-structuur redenering op het volgende 

neer. De overheid heeft een (her)verdelende taak, beïnvloedt de resultaten van beleid 

actief, maakt onderscheidt naar doelgroepen en gebieden in achterstandssituaties en 

sociaal-economische gelijkheid en rechtvaardigheid staan boven juridische en 

procedurele gelijkheid.  

 

8.2. De gevolgde methoden bij het onderzoek 

 

In dit onderzoek heb ik een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden 

en technieken van onderzoek gebruikt en verschillende primaire en secundaire 

databronnen benut. Mijn verbondenheid bij de gemeente Den Haag in verschillende 

adviseurs-, beleids- en managersfuncties heeft mij bevoorrechte toegang geboden tot 

onderzoeksdata en informanten. De onderzoeksdata bestaan uit onderzoeksrapporten, 

beleidsnota’s, brieven, notulen van politieke besprekingen, notities van staven van 

wethouders, statistisch materiaal en het databestand van de Stichting StaBij. Deze 

beschikbaarheid van de onnoemelijke hoeveelheid data maakt dat de methoden van 

onderzoek in de initiële fase door opportunistische overwegingen zijn ingegeven. 

Tegenover de luxe van deze data, heb ik voor de opgave gestaan om selectief daarmee 

om te gaan. Uiteindelijk heb ik afstand gedaan van veel data om het onderzoekskader 

tot zijn recht te laten komen. Voor de onderzoeksvragen heb ik vervolgens een 

scherpe selectie van data gemaakt. De onderzoeksvragen hebben ook geleid tot het 

verzamelen van aanvullende data om een eenduidige beantwoording van de 

onderzoeksvragen mogelijk te maken. Aanvullende data zijn onder andere verkregen 

uit interviews met informanten en het veelvuldig raadplegen van het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel om de levensduur van ondernemingen over een 

langere tijd vast te stellen, zoals in het geval van de bedrijvencentra. In de loop van dit 

onderzoek is met verschillende informanten meerdere malen gesproken om de actuele 

ontwikkelingen in het beleid te volgen. 

 

De data van dit onderzoek zijn deels met het statistisch software programma SPSS 

geanalyseerd. Dat betreft de kwantitatieve data. Van de gesprekken aan de hand van 

halfgestructureerde vragenlijsten zijn interviewprotocollen gemaakt. Deze zijn 
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geanalyseerd om uitspraken te doen over de kwaliteit van de uitvoering van het 

beleid.  

 

8.3. Subject van de markt: de eerste casestudie 

 

De maatregelen en visie achter het beleid 

 

In het regeerakkoord van 1994 wordt gewezen op de betekenis van het 

immigrantenondernemerschap (regeerakkoord 1994; Dreef 2004). Als uitwerking van 

dat akkoord verschijnt vanaf 1995 een aantal beleidsnota’s gericht op het 

ondernemerschap. In 1995 komt de beleidsnota Werk door ondernemen uit. Een 

generiek beleid (welvaartseconomische redenering) ter verbetering van het 

ondernemersklimaat staat in deze nota centraal. In 1999 verschijnt van het kabinet de 

beleidsnota De ondernemende samenleving. Ook daarin staat een generiek beleid 

centraal en worden eerdere uitgangspunten herhaald. Vanuit het perspectief van het 

immigrantenondernemerschap is het wezenlijke verschil tussen de beide nota’s het 

expliciete belang dat in de laatste nota wordt gegeven aan de sociale integratie van 

allochtonen langs de weg van het zelfstandig ondernemerschap. In deze nota komen 

vaker sociale-structuur redeneringen aan de orde dan in de nota Werk door 

ondernemen, maar generieke maatregelen voeren niettemin de boventoon. Ondanks 

het terugkerend benadrukken van generiek beleid is het aantal projectmatige, 

doelgroepgerichte maatregelen in het rijksbeleid ruim bemeten (sociale-structuur 

redeneringen). Over het gevoerde generieke beleid is de Algemene Rekenkamer 

(2001) kritisch. De Kamer constateert dat de formulering van de doelstellingen in de 

twee genoemde nota’s niet eenduidig genoeg is om vast te kunnen stellen of het beleid 

de verwachte effecten heeft opgeleverd. Ook worden maatregelen genomen zonder 

het voorgaande beleid te evalueren, waardoor stapeling van regelgeving ontstaat. De 

relatie tussen de beleidsmaatregelen en de stimulering van de integratie van 

allochtonen kan ook niet worden aangetoond.  

 

De gemeente Den Haag heeft in het kader van het grotestedenbeleid het zelfstandig 

ondernemerschap een stimulans willen geven door middel van een integrale aanpak. 

Daarbij zijn maatregelen genomen om meer fysieke ruimte te creëren voor bedrijven 

en is geïnvesteerd in de kwaliteit van het ondernemerschap. Voor het startend 
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ondernemerschap brengt de gemeente Den Haag in 1996 (Den Haag 1996) een 

nieuwe startersnota uit, bestaande uit acht elkaar versterkende actiepunten.  

 

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

orde evaluatieniveau, dan valt het volgende op. In het debat over 

immigrantenondernemerschap en het ondernemerschap van vrouwen worden op 

nationaal niveau welvaartseconomische redeneringen stelliger geformuleerd dan in de 

gemeente Den Haag. In het Haagse beleid zijn de welvaartseconomische 

redeneringen vaker impliciet. Het verschil in de inhoudelijke politieke debatten tussen 

Rijk en gemeente op dit thema kan verband houden met het feit dat om electorale 

motieven het parlement veel meer als het podium wordt gezien om de partij-ideologie 

prominenter te verkondigen dan de gemeenteraad. De ruchtbaarheid van dergelijke 

debatten is vanwege de mediabelangstelling ook groter. Uit de bestuurlijke stukken 

maak ik op dat in de beleidsvoorbereiding partijpolitieke ideologieën vanuit 

welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen sterk tegen over elkaar 

komen te staan. Bij de implementatie van het beleid en bespreking van de 

beleidsresultaten komen voor- en tegenstanders van deze redeneringen echter nader 

tot elkaar. Er ontstaat consensus om sociaal-economische achterstanden te bestrijden 

en als generieke maatregelen niet tot het beoogde resultaat leiden dan kunnen 

tijdelijke maatregelen worden genomen waarin onderscheid wordt gemaakt naar 

doelgroepen en achterstandsgebieden. Uiteindelijk wint de pragmatiek het. Dat geldt 

zeker voor de gemeente. Voor gemeenten spelen pragmatische beleidskeuzen een 

belangrijke rol, omdat zij veel sneller en directer de effecten van beleid zien en 

daarvoor realistische oplossingen zoeken.  

 

De resultaten en beleidsalternatieven 

 

In 1997 daalt het aantal startende ondernemers in Den Haag tot 1.200. In 2006 stijgt 

dat aantal tot boven de 3.000. In dezelfde periode verdrievoudigt het aantal 

immigrantenondernemers. In de periode 1997-2003 melden ruim 2.100 personen zich 

bij StaBij aan voor begeleiding naar het ondernemerschap. Daarvan worden 329 in 

begeleiding genomen. Na een beleid van ontmoediging bedraagt het uitvalspercentage 

in het eerste jaar gemiddeld circa zes procent; onder autochtone starters vijf procent. 

Deze percentages illustreren dat we in dit opzicht te maken hebben met een succesvol 
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project, omdat landelijk het gemiddelde uitvalpercentage vier tot zes maal hoger ligt 

(Van den Tillaart 2001). Het aantal allochtonen dat is begeleid, is in deze periode 

echter minimaal. De resultaten van het onderzoek naar de uitvoering van het Besluit 

bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) in Den Haag maken duidelijk dat dit besluit als 

re-integratiemiddel geen reële optie is voor veel uitkeringsgerechtigden, ook niet voor 

werkloze allochtonen. Lokale overheden weten dat eigenlijk ook en hanteren een 

bescheiden doelstelling (Bruins & Vroonhof 2004; EIM 2004a; EIM 2004b). Uit de 

beleidsvertogen van politici in de gemeente Den Haag maak ik op het niveau van 

contextueel vertoog op dat in beperkte mate inhoudelijke beleidsalternatieven worden 

aangedragen om betere resultaten voor het startend ondernemerschap te realiseren. 

Het beleid wordt vooral herhaald. 

 

8.4. Lokaliteit van de markt: de tweede casestudie 

 

De maatregelen en visie achter het beleid 

 

Op de dimensie lokaliteit van de markt heb ik ten eerste onderzoek gedaan naar  drie 

bedrijfsverzamelgebouwen die ingericht zijn als broedplaatsen voor startende 

ondernemers: De Schilde, Diemensie en OAC Laakhage. Ten tweede heb ik 

onderzoek gedaan naar dubbelgrondgebruik. Dat komt neer op het bouwen van 

woningen boven bedrijfsruimten om zowel de schaarste aan woningen als 

bedrijfsruimte op te lossen. Het onderzoek richt zich op drie straten in het 

herstructureringsgebied in het stadsdeel Centrum: De Heemstraat, Hobbemastraat en 

Vaillantlaan. Dit zijn allen maatregelen die in het kader van functiemenging zijn 

genomen. 

 

De beleidsvisie over functiemenging is uitgewerkt in het kader van het  

grotestedenbeleid. In de Nota Stedelijke Vernieuwing (1997) geeft het ministerie van 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan dat de economische vitaliteit van 

steden wordt bedreigd. Ruimtegebrek en slechte bereikbaarheid zorgen er voor dat 

bedrijven uit de steden vertrekken. Als gevolg daarvan blijft de economische groei in 

de grote steden sinds de jaren zeventig achter op de rest van Nederland. In plaats van 

de voorheen populaire functiescheiding wordt met stedelijke vernieuwing of 

herstructurering afgekoerst op functiemenging. Het doel van functiemenging is 
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tweeledig. Ten eerste gaat het er om bedrijvigheid en een veelzijdige economie in 

wijken te stimuleren. Ten tweede wordt getracht de eenzijdigheid van wijken te 

doorbreken door functies als werken, wonen, winkelen en recreëren in woonbuurten 

met elkaar te verbinden. Deze visie van het Rijk staat ook in het beleid van de 

gemeente Den Haag centraal. Uit de politieke debatten concludeer ik dat 

functiemenging vooral wordt ondersteund met sociale-structuur redeneringen. Zij die 

dit beleid ondersteunen, wijzen er op dat sociaal-economische achterstanden moeten 

worden weggenomen en daarom is extra beleidsaandacht voor stedelijke gebieden 

waar problemen cumuleren te rechtvaardigen. In het politieke debat over 

bedrijfsverzamelgebouwen en dubbelgrondgebruik in de gemeente Den Haag is 

nauwelijks sprake van conflicterende welvaartseconomische en sociale-structuur 

redeneringen. Er is breed draagvlak om te investeren in achterstandsgroepen in 

achterstandswijken. In het debat komen wel vragen aan de orde over 

concurrentievervalsing vanwege de subsidiering van bedrijfsruimten 

(welvaartseconomische redenering). De schaarste aan bedrijfsruimte maakt dat 

uiteindelijk sociale-structuur redeneringen de overhand hebben en het beleid van 

gesubsidieerde bedrijfsruimte wordt ondersteund. 

 

De resultaten en beleidsalternatieven 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het beleid gericht op bedrijfsverzamelgebouwen om 

startende ondernemers een broedplaats te bieden en dubbelgrondgebruik in 

herstructureringswijken een positief effect hebben op de ontwikkeling van het 

immigrantenondernemerschap. In de drie onderzochte bedrijfsverzamelgebouwen 

blijkt dat bijna tweederde van de ondernemers eerste generatie allochtoon is. 

Immigrantenondernemers maken goed gebruik van het aanbod van 

bedrijfsverzamelgebouwen als plaats voor startend ondernemerschap. Niettemin 

vestigt ruim zeventig procent van de succesvolle bedrijven zich op een locatie buiten 

bedrijfsverzamelgebouwen. Het overlevingspercentage in deze panden volgt min of 

meer de landelijke trend waarbij op termijn steeds minder actieve bedrijven 

overblijven (EIM 2004a en EIM 2004b).  

 

In de drie onderzochte straten in de Schildersbuurt waar dubbelgrondgebruik is 

toegepast, blijkt dat negentig procent van de ondernemers allochtoon is. Deze 

bedrijven zijn daar nieuw gevestigd. Dat betekent dat klaarblijkelijk functiemenging 
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in dit geval in de vorm van dubbelgrondgebruik in herstructureringsgebieden kansen 

biedt aan het immigrantenondernemerschap. De aanwezigheid van de allochtone 

bevolking in dat gebied heeft kennelijk invloed op dit percentage. Gegeven het feit dat 

banken nog steeds terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten is dit een hoge 

bezettingsgraad in deze dure nieuwbouw bedrijfsruimten. Het lukt allochtonen vooral 

met eigen vermogen en dat van familie en vrienden deze bedrijven daar te starten 

(KplusV 2005). Dit geeft ook de veerkracht van deze wijken weer, die doorgaans als 

achterstandswijken met een slecht sociaal imago geboekt staan.  

 

Bij de politieke besprekingen van de resultaten van de bedrijfsverzamelgebouwen 

worden geen nieuwe beleidsalternatieven (contextueel vertoog) aangedragen. 

Oplossingen worden gezocht binnen de bestaande instrumenten. Uit de politieke 

debatten blijkt dat de gemeente Den Haag worstelt met het betaalbaar houden van 

bedrijfsverzamelgebouwen en dat met veel kunst- en vliegwerk realiseert. In het 

politieke debat komen de effecten van dubbelgrondgebruik en beleidsalternatieven 

voor de ontwikkeling van het (immigranten)ondernemerschap niet aan de orde.  

 
8.5.  Object van de markt: de derde casestudie  

 

De maatregelen en visie achter het beleid 

 

Binnen de dimensie objecten - producten waarin gehandeld wordt - van de markt heb 

ik mij in dit onderzoek gefocust op het multicultureel toerisme in allochtone wijken. 

Met multicultureel toerisme bedoel ik de handel in etnisch-culturele producten - 

materieel en immaterieel - in een fysiek herkenbaar multicultureel stedelijk landschap. 

De onderzochte maatregelen in dit kader zijn City Mondial, Chinatown en Avenue 

Culinaire. In 1999 worden tussen het Rijk en dertig steden in het tweede convenant 

grotestedenbeleid integrale stadsvisies opgenomen over toerisme en recreatie. De 

gemeente Den Haag heeft vanaf het eerste convenant grotestedenbeleid toerisme in 

haar stadseconomisch beleid opgenomen. Vanaf de jaren tachtig worden echter al 

initiatieven genomen om de multiculturele wijken van de stad als toeristische 

trekpleister te ontwikkelen.  
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In 1996 wordt het concept City Mondial ontwikkeld om multicultureel toerisme in 

allochtone wijken te stimuleren. Als de potenties van deze allochtone 

concentratiewijken zichtbaar worden, zal het negatieve imago  verdwijnen, is de 

beleidsopvatting. Vooral de Haagse wijken de Schildersbuurt en Transvaal (in het 

stadsdeel Centrum) hebben te maken met een negatieve beeldvorming die gebaseerd 

is op verpaupering, hoge criminaliteit, veel overlast, een laag opleidingsniveau, 

concentratie van huishoudens met een laag inkomen en aanhoudende hoge en vooral 

langdurige werkloosheid. De gemeente Den Haag probeert deze gebieden weer 

aantrekkelijk te maken voor ondernemers door het multicultureel toerisme daar een 

kans te geven. 

 

In de beleidsdiscoursen over de ontwikkeling van het multicultureel toerisme in Den 

Haag overheersen sociale-structuur redeneringen. Er worden specifieke maatregelen 

in bepaalde wijken genomen om het multicultureel toerisme en 

immigrantenondernemerschap te bevorderen en daarmee de sociaal-economische 

positie van dit gebied en van allochtonen te verbeteren.   Het politieke draagvlak voor 

de ontwikkeling van het multicultureel toerisme is vanaf het begin groot. 

Welvaartseconomische redeneringen treden alleen naar voren als maatregelen worden 

voorgesteld voor verruiming van de zondagsopening van winkels in het City Mondial 

gebied. Dit wordt als rechtsongelijkheid gezien, omdat voor dit gebied en hun 

ondernemers andere regels worden gemaakt. Opvallend is de steun voor het 

multicultureel toerisme van de VVD, omdat in dit beleid onderscheid wordt gemaakt 

naar doelgroepen en stedelijke gebieden, waarbij het accent wordt gelegd op 

stimulering van het immigrantenondernemerschap en het vermarkten van culturele 

diversiteit. In het debat over het integratiebeleid bestrijdt de VVD op basis van 

welvaartseconomische redeneringen vooral het doelgroepenbeleid, of accepteert het 

als een noodzakelijk kwaad voor zover het een incidentele en zeer tijdelijke maatregel 

betreft. Nu wordt een lange termijn visie op multiculturele wijken ondersteund. 

 

De resultaten en beleidsalternatieven 

 

Over de snelheid waarmee City Mondial en de twee andere projecten worden 

ontwikkeld, velt de Haagse gemeenteraad in 2002 een kritisch oordeel. De 

doelstellingen van City Mondial en Chinatown met betrekking tot de economische- en 

werkgelegenheidseffecten worden uiteindelijk wel gerealiseerd. Alleen de prestaties 
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van Avenue Culinaire blijven achter bij de verwachtingen, maar die verwachtingen 

zijn  achteraf gezien niet zo erg realistisch.   

 

Het bezoekersaantal in het City Mondial gebied neemt van duizend in 1998 toe tot 

ruim honderdduizend medio 2005. De bedrijvigheid trekt aan en de bestedingen van 

de bezoekers nemen toe. In het specifieke Chinatown gebied - Wagenstraat, 

Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal - verdubbelt het aantal ondernemers in de 

periode 1997-2005. Van deze nieuwe bedrijven in deze drie straten is bijna negentig 

procent in handen van Chinezen. Dit hoge percentage resulteert niettemin niet in een 

uitbundig Chinees sfeerbeeld. Het lukt Chinatown wel om tijdens het Chinees 

Nieuwjaar dit gebied een stukje China te doen lijken, maar het verliest daarna de  

uitbundige Chinese sfeer. Het Haagse beleid rond gevel- en lichtreclame, straathandel, 

uitstalling van producten en het tot begin 2010 uitblijven van Chinese poorten die het 

Chinatown gebied moeten markeren, werken belemmerend om een Chinatown te 

realiseren zoals in andere grote steden. De ambitie van de gemeente Den Haag om een 

Chinatown te ontwikkelen die onderscheidend is ten opzichte van andere Chinatowns, 

is niet uit de verf gekomen.  

 

Tot 1998 is er nog een zekere aarzeling te constateren bij een aantal kleine politieke 

fracties over de ontwikkeling van het multicultureel toerisme. Er wordt zelfs de 

kwalificatie “reservaat denken” gebruikt. Dat negatieve beeld is geleidelijk veranderd. 

Zestig procent van de bezoekers geeft in een enquête (City Mondial 2004a, 2004b, 

2006) aan dit gebied nogmaals te willen bezoeken, terwijl in de jaren tachtig en 

negentig dit gebied door stedelingen, toeristen en ondernemers wordt gemeden omdat 

het onleefbaar zou zijn. Dat negatieve imago is bij deze bezoekers van dit gebied 

verdwenen. Ondanks de slechte sociaal-economische omstandigheden zien 

immigrantenondernemers kans om hun schouders er onder te zetten, deze buurten 

nieuw leven in te blazen en de lokale economie een impuls te geven.  

 

In het politieke debat over City Mondial en de deelprojecten wordt een beperkt aantal 

beleidsalternatieven (contextueel niveau) aan de orde gesteld. Het accent ligt vooral 

op intensivering van de lopende beleidsinspanningen binnen de gestelde 

doelstellingen.  
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8.6. Slot  

 

Als ik de resultaten van de drie onderzochte beleidsmaatregelen plaats tegen de 

ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in Den Haag, dan valt op dat er sprake 

is van een sterke groei van het zelfstandig ondernemerschap in het algemeen en het 

immigrantenondernemerschap in het bijzonder. De nieuwe aanwas in het zelfstandig 

ondernemerschap wordt vooral verklaard door de explosieve toename van het aantal 

immigrantenondernemers. De drie onderzochte beleidsmaatregelen op de dimensies 

subject, lokaliteit en object van de markt lijken in die zin aan de gestelde 

doelstellingen te voldoen, - Avenue Culinaire uitgezonderd. Zij verklaren echter in 

onvoldoende mate de sterke kwantitatieve ontwikkeling van het 

(immigranten)ondernemerschap.  

 

De begeleiding van werklozen (subjecten van de markt) naar de ondernemersmarkt 

wordt ingegeven door de hoge werkloosheid onder allochtonen. Achter dit beleid gaat 

een expliciete, “klassieke welzijnsgedachte”  schuil:  namelijk dat hulpbehoevendheid 

kan worden opgelost met extra beleidsaandacht, en andersom dat beleidsinspanningen 

gericht moeten zijn op het oplossen van sociale problemen. Met een beleid gericht op 

de toetreding van met name werkloze allochtonen tot het zelfstandig 

ondernemerschap heeft de gemeente Den Haag dit in de praktijk willen brengen. 

Binnen de gestelde doelstellingen is dit succesvol verlopen. Dit verklaart echter niet 

de sterke groei van het ondernemerschap, ook niet dat aan de onderkant van de 

ondernemersmarkt. Op de dimensie subjecten van de markt heeft StaBij met een 

ontmoedigingsbeleid ervoor gezorgd dat het aantal starters beperkt bleef; Stabij 

zorgde wel voor verbetering van de kwaliteit van startende ondernemers.  

 

Op de dimensie lokaliteit van de markt is in algemene zin geen sprake van een 

“klassieke welzijnsaanpak”. Er worden in achterstandswijken in het kader van de 

herstructurering en vanuit de gedachte van functiemenging nieuwe bedrijfsruimten in 

woonbuurten gebouwd om daar het (immigranten)ondernemerschap te stimuleren. De 

aanwezigheid van een concentratie van allochtonen in deze functiemengingslocaties 

heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling van het immigrantenondernemerschap. 

Slechts in het voorbeeld van de bedrijvencentra kunnen elementen van een ”klassiek 

welzijnsbeleid” worden ontwaard. Dit beleid resulteert in het subsidiëren van 
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bedrijfsruimten om de huren betaalbaar te houden voor startende ondernemers die 

veelal in een achterstandssituatie verkeren. Hoe het ook zij, in kwantitatief opzicht 

heeft het functiemengingsbeleid in de onderzochte periode geen grote bijdrage 

geleverd aan de sterke groei van het (immigranten)ondernemerschap.   

 

Op de dimensie object van de markt heeft de gemeente Den Haag het instrument 

multicultureel toerisme ingezet om te komen tot imagoverbetering van allochtonen  en 

wijken met sociaal-economische achterstanden. De gemeente heeft doelbewust een 

intensief city marketing programma ontwikkeld in het kader van de stimulering van 

het immigrantenondernemerschap door allochtone concentratiewijken te “branden” 

als gebieden waar het multicultureel toerisme een positieve bijdrage kan leveren aan 

het imago en de economische kansen. De ontwikkeling van City Mondial en 

Chinatown is succesvol gebleken binnen de gestelde doelstellingen. De bijdrage van 

het multicultureel toerisme aan de generieke, kwantitatieve ontwikkeling van het 

midden- en kleinbedrijf is echter eveneens beperkt. Binnen de dimensie object van de 

markt en de onderzochte casus kan in zijn algemeenheid niet gesproken worden van 

een “klassiek welzijnsbeleid”. De enige welzijnscomponent in deze aanpak is het 

streven naar de verbetering van het sociale imago van allochtone concentratiewijken. 

Er is vooral een economische visie ontwikkeld over de ‘branding’ van allochtone 

wijken vanuit een breder economisch perspectief, blijkend uit het feit dat de 

marketing van het multicultureel toerisme is verankerd in een generiek toeristisch 

beleid.  

 

In de praktijk van de politieke discussies over het immigrantenondernemerschap 

strijden welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen om hegemonie. 

Deze strijd is op nationaal niveau explicieter dan in Den Haag. Deze strijd om 

hegemonie verschilt per dimensie van de markt en menig actor blijkt daarbij niet 

helemaal consequent te zijn. Een goed voorbeeld daarvan is dat de VVD-fractie in de 

gemeente Den Haag op het gebied van begeleiding van startende ondernemers, zoals 

vrouwelijke ondernemers (subjecten), het generieke beleid als uitgangspunt neemt. 

Daar waar het echter gaat om de ontwikkeling van multicultureel toerisme (object van 

de markt) in Chinatown worden juist sociale-structuur redeneringen gebruikt om 

sociaal-economische problemen in allochtone concentratiegebieden met een 

multicultureel toeristisch beleid op te lossen. Ook op de dimensie lokaliteit van de 
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markt wordt het generieke beleid gepropageerd. Zo is de VVD tegen 

concurrentievervalsing. In de praktijk moet dit betekenen dat huurprijzen in 

bedrijfsverzamelgebouwen in allochtone concentratiebuurten niet mogen verschillen 

van panden in andere gebieden in de stad (welvaartseconomische redenering). Maar 

om de betaalbaarheid en een hoge bezettingsgraad van bedrijfsverzamelgebouwen te 

waarborgen, worden gesubsidieerde huurbedragen toegestaan. Deze gang van zaken 

illustreert dat de beide ideaaltypische redeneringen afwisselend en zelfs tegelijkertijd 

gehanteerd worden. Beleidsactoren laten op een bepaalde dimensie van de markt 

sociale-structuur redeneringen prevaleren en op andere dimensies weer 

welvaartseconomische redeneringen.282 Bij de uitvoering van het beleid vloeien 

welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen in elkaar over en worden er 

compromissen gesloten. 

 

Kijk ik naar de sterke groei van het immigrantenondernemerschap in Nederland en in 

de gemeente Den Haag, dan kom ik tot de conclusie dat eigenlijk geen van de 

onderzochte maatregelen een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de grote 

ontwikkelingen van het midden- en kleinbedrijf. De markt heeft het vooral zelf 

opgepakt. De gedachten achter de welvaartseconomische redeneringen blijken juister 

te zijn dan sociale-structuur redeneringen, ook al zetten de op die gedachte 

geïnspireerde maatregelen zelf niet zoveel zoden aan de dijk. De sterke groei van het 

immigrantenondernemerschap vindt plaats in wijken waar men dat niet zou 

verwachten. De genomen maatregelen hebben kennelijk een andere invloed dan een 

groei van het immigrantenondernemerschap. Zij hebben de beeldvorming over het 

immigrantenondernemerschap en allochtone concentratiewijken positief veranderd en 

geresulteerd in meer geloof in de eigen kansen.   

 

In dit onderzoek heb ik laten zien dat op het niveau van beleidsdiscoursen 

welvaartseconomische en sociale-structuur redeneringen strijden om hegemonie. De 

uitkomsten daarvan zijn niet altijd voorspelbaar. Terwijl het beleid zich de afgelopen 

drie decennia stapelt en immigrantenondernemers in dat beleid regelmatig als 

hulpbehoevend worden neergezet, is hun aantal de afgelopen dertig jaar in Den Haag 

                                                 
282 Dreef (2004:256) komt in haar onderzoek naar de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse 
confectieateliers in de periode 1980-1997 eveneens tot de conclusie dat in de empirische werkelijkheid verschillende combinaties 
van redeneringen voorkomen. Beleidsmakers volgen in hun pleidooi voor een specifieke oplossingsrichting vaak gelijktijdig een 
welvaartseconomische en een sociale-structuur redenering. 
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ruim verdrievoudigd. De meerderheid van de immigrantenondernemers vestigt zich in 

de allochtone concentratiewijken. Dit geeft de veerkracht van deze wijken weer, tegen 

de achtergrond van het feit dat juist deze wijken regelmatig geconfronteerd worden 

met achterstanden en een negatief sociaal-economisch imago. Deze veerkracht is 

mede het gevolg van het feit dat allochtonen geen passieve toeschouwers zijn, maar 

zelf hun kansen creëren en pakken op de ondernemersmarkt. Dertig procent van het 

ondernemerschap in de gemeente Den Haag is in 2005 in handen van allochtonen.  
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