
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Waarom groeien sommige bedrijven sneller dan andere?

van Praag, M.; van Dijk, G.; de Wit, G.; Pasaribu, M.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Praag, M., van Dijk, G., de Wit, G., & Pasaribu, M. (2009). Waarom groeien sommige
bedrijven sneller dan andere? (ACE entrepreneurship update; No. 7). Amsterdam Center for
Entrepreneurship. http://www.fee.uva.nl/template/downloadAsset.cfm?objectid=6DEFE053-
1321-B0BE-A445903E8FC56B21

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/waarom-groeien-sommige-bedrijven-sneller-dan-andere(e6567731-75c9-400e-a397-093f93534d75).html
http://www.fee.uva.nl/template/downloadAsset.cfm?objectid=6DEFE053-1321-B0BE-A445903E8FC56B21
http://www.fee.uva.nl/template/downloadAsset.cfm?objectid=6DEFE053-1321-B0BE-A445903E8FC56B21


Entrepreneurship Update
Waarom groeien

ACEA2JST_report-af.indd   1 17-08-2006   12:16:47

Nummer 7

sommige bedrijven

Entrepreneurship Update

Gerben van Dijk
Mirjam van Praag

sneller dan andere?

Gerrit de Wit
My

ACE EIM

rna Pasaribu



Waarom groeien sommige bedrijven 
sneller dan andere? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven door:  

Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) 

Roetersstraat 11 

1018 WB Amsterdam 

www.ace-uva.nl 

020 525 4110 of ace-feb@uva.nl 

 

Redactie: 

Sander Hoogendoorn 

 

September 2009 

ISBN/EAN: 978-90-78621-07-2 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, 

elektronisch of op welke andere wijze dan ook. 

 



Voorwoord 

 

Ondernemers, vooral de snelle groeiers onder hen, zijn zeer belangrijk 

voor de economie en de werkgelegenheid van Nederland. De maat-

schappelijke erkenning van en belangstelling voor deze groep blijft 

stelselmatig achter. Ten onrechte dus, en daarom is het prachtig dat Het 

Financieele Dagblad (FD) alweer voor de vijfde keer de FD Gazellen 

organiseert, dé prijs voor snel groeiende ondernemingen in Nederland. 

Gazelle komt van het Arabische woord “ghâzal”, wat zowel “snel”, 

“sierlijk” als “raszuiver” betekent. Het zijn sierlijke dieren, met dunne 

poten, een lange hals en gedraaide hoorns. Hoe zit dat eigenlijk met de 

FD Gazellen? 

 

De FD Gazellen kenmerken zich door een groei-georiënteerde visie, ze 

innoveren, vooral op het gebied van producten en markten, ze werken 

samen met andere bedrijven en participeren in netwerken. Hun groei-

ambitie blijkt zeer belangrijk voor het daadwerkelijk realiseren van groei 

van de onderneming. Leiderschap dus. Wat ook opvalt, is dat de leiders 

van snel groeiende ondernemingen vaker hoog opgeleid zijn. Het 

bevestigt de stelling uit eerder onderzoek van het Amsterdam Center for 

Entrepreneurship (ACE) dat het effect van het opleidingsniveau van de 

ondernemer op diens succes groot is. Nederlandse topondernemers zijn 

sowieso hoog opgeleid: 62 procent heeft een academische opleiding. 

Maar weinig mensen weten dat of willen dat geloven. 

 



Een bijzonder dankwoord is hier op zijn plaats voor Gerben van Dijk. 

Hij deed in zijn masterscriptie (2008) onderzoek naar de belangrijkste 

groeideterminanten van de FD Gazellen en vormde daarmee de basis 

voor deze Entrepreneurship Update.  

 

De Entrepreneurship Update1 is één van de instrumenten van het 

Amsterdam Center for Entrepreneurship om resultaten van onderzoek 

voor een groter publiek toegankelijk te maken. Ze verschijnen een paar 

keer per jaar en deze Update is het resultaat van nauwe samenwerking 

met het EIM (onderzoek voor bedrijf en beleid). 

 

Veel plezier met het lezen van deze Update. Uw reacties zijn welkom op 

ace-feb@uva.nl. 

 

Erik Boer 

Amsterdam Center for Entrepreneurship 

 

                                                 
1 Eerder verschenen Updates: Goed belonen loont! (2006); Entrepreneurship and human 
capital (2006); De economische voordelen van ondernemerschap (2007); Onderwijs en 
ondernemerschap in Nederland (2007); Hoe beïnvloedt ondernemerschap economische 
groei? (2008); Ondernemen kun je leren?! (2009). 
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Inleiding 

 

De FD Gazelle Awards worden sinds 2004 door Het Financieele 

Dagblad (FD) en partners uitgereikt aan bedrijven met de grootste 

omzetgroei in elk van de twaalf provincies, in drie categorieën: kleine, 

middelgrote en grote bedrijven. Bedrijven kwalificeren zich als ze een 

ononderbroken omzetgroei van minimaal 20% in drie jaar tijd hebben 

met een minimumomzet van honderdduizend euro in het eerste 

onderzoeksjaar. Daarbij mag er in slechts één van deze drie jaren (niet 

het laatste) een negatief resultaat zijn geboekt.2 

 

“FD Gazelle worden levert een ‘foeilelijke’ trofee op, een hoop 

positieve publiciteit en een flinke boost in de ‘company pride’ ”, aldus 

de directie-voorzitter van het snelgroeiende en in 2007 tot FD 

Gazelle uitgeroepen bedrijf ConQuaestor. Maar wat maakt een bedrijf 

tot een FD Gazelle? En wat is daar zo bijzonder aan? 

 

Ondernemers leveren een grote economische bijdrage. Aan werk-

gelegenheidsgroei, arbeidsproductiviteit, dynamiek, economische groei 

en innovaties.3 En de groep ondernemers, die hieraan een belangrijke 

bijdrage levert, dat zijn … de snelle groeiers die ook nog vaak een 

rolmodel zijn voor andere ondernemers.4  

                                                 
2 De definities voor snelle groei in de wetenschappelijke literatuur wijken hier enigszins 
van af: er wordt meestal niet alleen naar omzetgroei gekeken, maar ook naar werk-
gelegenheidsgroei en er wordt vaak een strenger groeicriterium gehanteerd (namelijk 
gemiddeld 60% groei in de laatste drie jaar). 
3 Zie ook de eerder verschenen Updates en Van Praag & Versloot (2007). 
4 Henrekson & Johanson (2008). 
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Deze bijdrage is zeker belangrijk in tijden van crisis. En vooral in 

Nederland dat laag scoort in internationale vergelijkingen als het gaat om 

(1) aantallen snelgroeiende bedrijven, (2) ondernemers die willen groeien, 

(3) stakeholders die willen groeien en (4) gekwalificeerde werknemers die 

in een ondernemend bedrijf willen werken. Bovendien loopt Nederland 

achter op het gebied van innovatie.5 Het is dus belangrijk om 

instrumenten te identificeren die tot meer snelle groeiers in Nederland 

kunnen leiden. 

 

Daarom hebben ACE en EIM in 2008 - naast literatuuronderzoek - 

veldonderzoek gedaan naar de verschillen tussen FD Gazellen (gemeten 

over de periode 2004-2006) en een steekproef van circa 300 ‘doorsnee’ 

Nederlandse bedrijven.6 Ruim 100 FD Gazellen hebben de vragenlijst 

ingevuld. Het grootste deel van deze vragen hebben we gelijktijdig laten 

beantwoorden door een (controle)groep van circa 300 ‘doorsnee’ 

bedrijven. De resultaten bespreken we in deze Entrepreneurhip Update 

die de vraag beantwoordt: welke factoren bepalen of een bedrijf snel 

groeit en hoe kan de ontwikkeling van snelle groeiers worden 

gestimuleerd? 

                                                 
5 Zie bijvoorbeeld “Vermogen om te ondernemen. De Nederlandse finance gap.” (KMO 
Expertgroep Financiering, 2007) of “Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 
2008.” (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008). 
6 Van Dijk (2008). 
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Strategische kenmerken van snelgroeiende bedrijven 

  

Uit literatuuronderzoek blijkt dat enkele strategische kenmerken 

onderscheidend zijn voor snelgroeiende bedrijven: expliciete groei-

ambitie, innovatie door ontwikkeling van nieuwe producten/diensten 

en nieuwe markten, samenwerking en een sterke internationale 

oriëntatie vanaf het begin (‘born global’).7 

Deze onderscheidende kenmerken voor snelle groeiers blijken ook op 

te gaan in Nederland op basis van een vergelijking tussen de groep 

van FD Gazellen en ‘doorsnee’ bedrijven (zie figuur 1). 

 

Figuur 1: Strategische kenmerken van snelle groeiers versus 

‘doorsnee’ bedrijven8 

0 20 40 60 80 100
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Internationalisering: 
Export 
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7 Van Essen & Meijaard (2009). 
8 Percentages op basis van circa 115 Gazelle bedrijven en circa 300 ‘doorsnee’ bedrijven. 
Alle verschillen zijn statistisch significant. 
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Groeiambitie 

Snelgroeiende bedrijven hebben een meer dan gemiddelde groei-

georiënteerde visie en ze blijken een sterkere drive te hebben voor 

groei. Bovendien leggen ze hun groeidoelstellingen vaker op schrift 

vast in bedrijfsplannen of bedrijfsstrategieën. 

Verder gaf van de FD Gazellen 79% aan dat er in de periode 2004-

2006 een expliciete doelstelling was om te groeien (versus 66% in de 

controlegroep van ‘doorsnee’ bedrijven). Overigens is 68% van de 

groep ‘doorsnee’ bedrijven gegroeid in de onderzochte periode. 

 

Innovatie 

Verschillende studies tonen aan dat het ontwikkelen en verkopen van 

nieuwe producten en diensten aanzienlijke invloed heeft op 

bedrijfsgroei. Snelle groeiers zijn innovatiever dan hun minder goed 

presterende collega’s. Onderzoek toont aan dat productinnovatie de 

grootste invloed heeft op groei (vergeleken met andere vormen van 

innovatie).9 

De FD Gazellen zijn vergeleken met ‘doorsnee’ bedrijven (die ook 

waren gegroeid in 2004-2006) op verschillende soorten van innovatie 

die zelfstandig groei kunnen bepalen: nieuwe producten, nieuwe 

diensten, nieuwe markten, nieuwe strategieën en vernieuwingen in het 

managementteam, de organisatiestructuur of het beloningssysteem.10 

Alleen de eerste drie bleken relevant en significant verschillend te 

                                                 
9 Davidsson (1991). 
10 De vraag was steeds: “Zelfstandige groei heeft kunnen plaatsvinden door nieuwe …” 
en het antwoord kon ja of nee zijn. 
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zijn: Van de FD Gazellen groeit 75% door nieuwe producten te 

verkopen versus 28% in de controlegroep.  

Gazelle bedrijven groeien voorts ook door omzet uit nieuwe diensten 

(53% versus 33% in de controlegroep). Ook het verkopen van 

bestaande producten in nieuwe markten, nationaal of internationaal, 

is van invloed op de omzetgroei van een bedrijf. Snelle groeiers zijn 

daarnaast actiever in marktontwikkeling: 71% van de FD Gazellen is 

daar actief mee bezig versus 29% in de controlegroep.  

 

Samenwerking11 

Snelle groeiers gaan vaker samenwerkingsverbanden aan met andere 

bedrijven en ze hebben een groter netwerk.12 Bijna driekwart (73%) 

van de FD Gazellen werkt op enige wijze samen met minstens één 

ander bedrijf. Meer dan de helft (56%) gaf aan dat deze 

samenwerking (heel) belangrijk is voor de onderneming. Onder niet-

groeiende bedrijven is dit percentage iets hoger dan 30%. 

Van de FD Gazellen doet 78% aan netwerkactiviteiten (door 

bijvoorbeeld lid te zijn van een ondernemersvereniging). Voor bijna 

de helft van de bedrijven spelen deze netwerken een rol bij het 

verkrijgen van nieuwe klanten. Overigens zijn deze bevindingen in 

lijn met onderzoek waaruit blijkt dat succesvolle ondernemers sociaal 

intelligenter zijn dan minder succesvolle ondernemers.13 

                                                 
11 Hierover zijn geen vragen gesteld aan de controlegroep. 
12 Bosma e.a. (2004); Ehrhardt e.a. (2004); Barringer e.a. (2005); Snel & Gibcus (2007); 
Stam e.a. (2008). 
13 Zie Hartog e.a. (2009). 
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Internationalisering14 

Zeven op de tien (71%) FD Gazellen behaalde een gedeelte van haar 

omzet uit export (versus 38% van de controlegroep). En meer dan de 

helft van deze bedrijven exporteert naar meer dan 10 landen. Een 

kwart van de FD Gazellen behaalde meer dan 50% van de omzet uit 

export. Meer dan een derde van de FD Gazellen heeft ook minstens 

één buitenlandse vestiging. Verder heeft een ruime meerderheid van 

de FD Gazellen één of meer mensen in het managementteam met 

internationale ervaring en de internationale oriëntatie dateert vaak 

vanaf de oprichting van de onderneming. 

 

Debiteurenbeheer en kredietmanagement 

Opvallend - en nog niet bekend in de literatuur - is ook het grote 

verschil tussen FD Gazellen en de controlegroep in actief 

debiteurenbeheer. Van de Gazelle bedrijven doet 92% aan actief 

debiteurenbeheer. In de controlegroep blijft dit percentage steken op 

63%. 

Verder percipiëren FD Gazellen en de controlegroep de mate waarin 

kredietmanagement bijdraagt aan de groei van de onderneming zeer 

verschillend. 62% van de FD Gazellen geeft aan dat 

kredietmanagement enigszins of in belangrijke mate heeft bijgedragen 

aan de groei van de onderneming. Bij de bedrijven in de 

controlegroep is dit percentage 29%. 

 

                                                 
14 De meeste gegevens over internationalisering komen uit Van Essen & Meijaard (2009) 
en hebben ook betrekking op FD Gazellen. 
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Conclusie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere strategische kenmerken van FD Gazellen zijn: 

 Ze doen aan actief debiteurenbeheer. 

 Ze zijn meer overtuigd van het belang van kredietmanagement. 

De strategische kenmerken van FD Gazellen zijn in lijn met de 

internationale literatuur over snelle groeiers: 

 Ze dragen een groei-georiënteerde visie uit. 

 Ze innoveren, en vooral op het gebied van producten en 

markten. 

 Ze hebben een zeer internationale oriëntatie, vaak al vanaf de 

oprichting van het bedrijf. 

 Ze werken samen met andere bedrijven en ze participeren in 

netwerken. 
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Persoonlijke kenmerken van de ondernemer 

 

Uit onderzoek blijkt dat er diverse sterke verbanden zijn tussen de 

karakteristieken van de ondernemer en bedrijfsgroei. Dezelfde 

karakteristieken vertonen ook een sterke samenhang met andere 

prestatie-indicatoren voor ondernemers zoals winst, inkomen en 

overlevingsduur. 

Dit is niet onverwacht. De ondernemer kan nogal bepalend zijn als 

rolmodel, beslisser en extern boegbeeld van de organisatie. De 

factoren die een sterk verband blijken te hebben met groei zijn 

groeiambitie en allerlei vormen van menselijk kapitaal zoals opleiding, 

ervaring en leeftijd. 

 

Groeimotivatie 

Er is een sterk positief verband tussen groeimotivatie van 

ondernemers en daadwerkelijke groei.15 Het klinkt tautologisch, maar 

is toch relevant: de groei is kennelijk expliciet beoogd en overkomt de 

ondernemer niet. Recent onderzoek geeft aan dat groeiambitie 

waarschijnlijk zelfs de belangrijkste verklarende factor is voor snelle 

groei.16 

Aan de FD Gazellen 2007 is een lijst van mogelijke groeifactoren 

voorgelegd, waaronder groeiambitie die de belangrijkste bleek: 

volgens 93% van de snelle groeiers heeft hun groeiambitie 

bijgedragen aan de groei van de onderneming. 

                                                 
15 Zie bijvoorbeeld Wiklund & Shepherd (2003). 
16 Stam e.a. (2007; 2008). 
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Menselijk kapitaal 

Het is inmiddels bekend dat opleiding een belangrijke bijdrage levert 

aan het succes en de groei van ondernemers.17 Ook de ondernemers 

van de FD Gazellen zijn gemiddeld hoog opgeleid: 85% heeft een 

HBO of WO opleiding. In de controlegroep met ‘doorsnee’ bedrijven 

bedraagt dit percentage 50%.  

Onderzoek wijst ook op het belang van ondernemers- en branche-

ervaring voor het succesvol opzetten en runnen van een nieuw 

bedrijf.18 Inderdaad hebben FD Gazellen ondernemers significant 

meer jaren ervaring als ondernemer dan anderen voor aanvang van 

het huidige bedrijf (4,1 versus 2,8 jaar). Tussen Gazelle bedrijven en 

‘doorsnee’ bedrijven in onze steekproef bestaat geen verschil in 

termen van branche-ervaring.  

Tenslotte wordt de leeftijd van de ondernemer vaak gerelateerd aan 

ondernemers-succes. Meestal wordt gevonden dat degenen die een 

snelgroeiend bedrijf leiden gemiddeld jonger zijn dan niet-snelle 

groeiers.19 Dit geldt ook weer voor de FD Gazellen: gemiddeld 

genomen zijn de leidinggevenden bij FD Gazellen jonger dan bij 

andere bedrijven (45 versus 48 jaar). 

                                                 
17 Zie onder andere Barringer e.a. (2005) en Van der Sluis e.a. (2007) 
18 Zie bijvoorbeeld Bosma e.a. (2004); Barringer e.a. (2005). 
19 Zie bijvoorbeeld Snel & Gibcus (2007). 
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Conclusie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daarnaast zijn ondernemers die een Gazelle bedrijf leiden 

gemiddeld jonger zijn dan ondernemers die een ‘doorsnee’ 

bedrijf leiden (ondanks dat ze hoger opgeleid zijn en meer 

ervaring hebben als ondernemer). 

 De groeiambitie van de ondernemer is (zeer) belangrijk voor 

de daadwerkelijke groei van de onderneming. 

 Ondernemers die een Gazelle bedrijf leiden zijn vaker hoog 

opgeleid. 

 Zij hebben gemiddeld meer jaren ondernemerservaring, 

voordat zij bij het huidige Gazelle bedrijf actief werden. 
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Problemen en kansen voor snelle groeiers 

 

Naast de persoonlijke kenmerken van een ondernemer kunnen ook 

omgevingsfactoren een grote rol spelen in het behalen van bedrijfsgroei. 

Bijvoorbeeld of een bedrijf zich in een groeimarkt bevindt en of een 

bedrijf aan voldoende kapitaal en het juiste personeel kan komen kunnen 

het succes van de onderneming beïnvloeden.  

 

Kapitaal 

Voldoende toegang tot kapitaal kan een bepalende factor zijn voor groei, 

vooral voor jonge bedrijven.20 Als een onderneming snel groeit, zal de 

financieringsbehoefte toenemen. Onvoldoende toegang tot kapitaal 

wordt beschouwd als één van de belangrijkste knelpunten voor 

snelgroeiende bedrijven.21 Kapitaal is voor de FD Gazellen geen 

belangrijke belemmering geweest: 92% had de afgelopen jaren voldoende 

toegang tot kapitaal en voor 84% was het verkrijgen van voldoende 

kapitaal geen belemmering voor groei. Voor de controlegroep zijn 

soortgelijke percentages gevonden. 

 

Menselijk kapitaal 

Menselijk kapitaal is belangrijk voor een bedrijf om snelle groei te 

kunnen realiseren, zeker in een kenniseconomie. De beschikbaarheid van 

gekwalificeerd personeel vormt een belangrijk knelpunt voor snelle 

groeiers. Tweederde van de FD Gazellen heeft moeite gehad met het 

                                                 
20 Davidsson (1991); Wiklund & Shepherd (2003). 
21 Van Engelenburg & Stam (2001). 
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verkrijgen en behouden van personeel (tegenover slechts 36% in de 

controlegroep). Ook hebben snelle groeiers meer academisch geschoold 

personeel in dienst dan niet-snelle groeiers.22 

Als we het hebben over gekwalificeerd personeel dan is dat voor 

snelle groeiers vaker dan gemiddeld hoger opgeleid personeel: 

gemiddeld heeft ongeveer een derde (36%) van de werknemers bij 

een FD Gazelle een HBO of WO opleiding. Bij ‘doorsnee’ MKB-

bedrijven ligt dat percentage onder de 10%. 

 

Conclusie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor FD Gazellen is toegang tot kapitaal niet een knelpunt 

voor groei. Het verkrijgen van voldoende kapitaal is geen 

belemmering geweest voor de groei. 

 De Gazelle bedrijven ondervinden vaker dan ‘doorsnee’ 

bedrijven problemen met het vinden en behouden van 

gekwalificeerd personeel. 

 FD Gazellen hebben gemiddeld een hoger percentage hoog 

opgeleid personeel in dienst. 

                                                 
22 Ehrhardt e.a. (2004). 
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 Conclusie 

 

FD Gazellen lijken erg op snelgroeiende bedrijven in andere landen 

waarnaar al vaker onderzoek is gedaan. Dat geldt voor hun strategisch 

gedrag, de karakteristieken van de ondernemer die het bedrijf leidt en 

voor de problemen en kansen die snelle groeiers meer dan anderen zien. 

FD Gazellen zijn van alle markten thuis en ze zijn bewust bezig met hun 

toekomst en omgeving: ze hebben een expliciete groeidoelstelling en 

groeiambitie, ze innoveren, vaak niet alleen hun producten en diensten 

maar ze zijn ook innovatief in het aanboren van nieuwe markten. Ook 

zijn snelle groeiers succesvol op het sociale vlak, zo blijkt uit hun gedrag: 

ze werken samen met andere bedrijven en ze netwerken. FD Gazellen 

zijn zeer internationaal georiënteerd; dit blijkt uit hun export (een groot 

deel van hun omzet komt vaak uit veel verschillende landen) en de 

ervaring en bezetting van het managementteam. Een nieuwe bevinding is 

dat FD Gazellen zich buitengewoon actief opstellen in debiteurenbeheer. 

 

De karakteristieken die FD Gazellen bijzonder maken wijken ook niet af 

van de succesfactoren - onder andere gemeten in termen van groei - die 

eerder onderzoek hebben aangetoond: ze zijn gemiddeld zeer hoog 

opgeleid, jong en met veel ervaring als ondernemer. Dit suggereert dat 

door meer studenten ertoe te bewegen om ondernemer te worden het 

aantal snelgroeiende bedrijven kan toenemen. 

 

Tevens blijkt dat - afgezien van de ondernemers zelf - ook het personeel 

van snelgroeiende bedrijven vaker hoog opgeleid is dan gemiddeld. Het 
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vinden van dit hoog opgeleide personeel gaat echter niet vanzelf. 

Integendeel, snelgroeiende bedrijven geven vaker aan problemen te 

ondervinden bij het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. 

Een mogelijke oorzaak hiervan is dat Nederlandse studenten na hun 

studie vaak de voorkeur geven aan het werken bij een groot en gevestigd 

bedrijf. De motivatie om te werken in een ondernemend bedrijf lijkt met 

andere woorden beperkt te zijn.  

 

Gericht beleid kan helpen om jonge, hoog opgeleide mensen te 

stimuleren tot ondernemerschap en om voor voldoende aanbod van 

gekwalificeerd personeel te zorgen. 

Het onderwijsbeleid zou bijvoorbeeld meer aandacht kunnen besteden 

aan ondernemerschap in het hoger onderwijs. Het opdoen van onder-

nemerschapsvaardigheden en het vertrouwd raken met ondernemer-

schap tijdens de studie maakt de stap tot het oprichten van een eigen 

bedrijf tijdens of na de studie wellicht kleiner. Ook zou via het 

onderwijsbeleid de drive voor ondernemerschap aangewakkerd kunnen 

worden onder Nederlandse studenten. Zij worden zo wellicht meer 

gestimuleerd om te kiezen voor een ondernemend bedrijf in plaats van te 

gaan werken bij de geijkte grote bedrijven. 

Ondernemerschap zou daarnaast financieel aantrekkelijker gemaakt 

kunnen worden voor jonge, hoog opgeleide mensen. Belasting-

maatregelen zouden er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de 

bovenkant van de arbeidsmarkt zich meer tot ondernemerschap 

aangetrokken voelt dan nu het geval is. 
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Verder kan voldoende toegang tot kapitaal een bepalende factor zijn 

voor groei. We hebben gezien dat kapitaal tot nu toe door snelle groeiers 

niet als knelpunt voor groei wordt aangemerkt, maar dit was voordat de 

kredietcrisis in alle hevigheid losbrak. In dat opzicht is dit onderzoek al 

verouderd: wellicht zou er vandaag een geheel ander beeld ontstaan. Ook 

hier ligt dan eventueel een taak van beleid om de kredietverstrekking van 

banken naar bedrijven weer op peil te brengen. 
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