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*780605* 
Onderwerp 

Beleidseffectmeting startersbeleid: vervolg 

 

 

Doel van deze notitie: 

- het informeren van de commissie middels bijgevoegd verslag over de opbrengt 

van de hoorzitting. 

- het vragen van richtinggevende uitspraken van de commissie inzake een vervolg 

op de beleidseffectmeting.. 

 

Inleiding: 

Eind 2007 is de commissie Werk gestart met een beleidseffectmeting met als 

onderwerp het startersbeleid. Belangrijk onderdeel van deze beleidseffectmeting 

was de hoorzitting van 27 november 2008. De informatie uit de hoorzitting zou 

antwoord moeten geven op de centrale vraagstelling: in hoeverre worden de 

verschillende rollen die de provincie zegt te willen spelen op de beleidsthema's 

zoals geformuleerd in de startersnota Startersbeleid Flevoland ook zo ervaren in 

en door het veld? De werkgroep heeft in een evaluatieve bespreking aangegeven 

dat deze vraagstelling wat haar betreft beantwoord is. Uit het verslag, dat u als 

bijlage bij deze notitie aantreft, blijkt hoe partijen de verschillende rollen hebben 

ervaren, welke aandachtspunten zij zien en wat ze verwachten van de provincie. 

Bij de start van de beleidseffectmeting is aangegeven dat het gaat om het verkrij-

gen van inzicht in hoe beleid tot stand komt, en hoe het beleid wordt ervaren door 

het veld. Deze informatie ligt er nu (hoorzitting en verslag); de beleidseffectmeting 

is dan ook formeel afgerond met het versturen van het verslag. Politieke conclusies 

zijn vervolgens aan de politieke fracties zelf. De werkgroep doet u het voorstel om 

aan de hand van enkele vragen door te spreken over hoe een vervolg er uit zou 

kunnen zien. 

 

 

Open vragen voor discussie:  

1. wat zijn voor u de belangrijkste punten uit de hoorzitting? (voor het verslag: zie 

bijlage) 

2. welke conclusies verbindt u hieraan?  

3. welke stappen zijn volgens u nodig om een vervolg te geven aan uw conclu-

sies?*  

 

* U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: 

1. richtinggevende uitspraken van de commissie aan GS: ‘(een meerderheid 

van) de commissie vraagt GS bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringspro-

gramma de volgende punten op te nemen’ 

2. (een meerderheid van) de commissie kan besluiten te wachten op een voor-

stel van GS betreffende het nieuwe uitvoeringsprogramma en dit vervolgens 

toetsen aan de resultaten uit de beleidseffectmeting. 

3. een fractie, of meerdere fracties kunnen besluiten met een discussienotitie 

te komen en deze in een commissievergadering te bespreken. 

4. een fractie kan op basis van de resultaten van de beleidseffectmeting beslui-
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ten een motie in te dienen bij de Algemene / Voorjaarsbeschouwingen; bijvoorbeeld om kaderstel-

lende uitspraken op te nemen of extra middelen vrij te maken of te verschuiven. 

5. een fractie of meerdere fracties kunnen besluiten met een initiatiefvoorstel te komen. 

  

 

Politieke context: 

GS komt in het najaar met een nieuw uitvoeringsprogramma startersbeleid.  

 

Het vervolg: 

Dit is sterk afhankelijk van de uitkomst onder 3.  

 

Verder informatie: 

Bijlage A: verslag hoorzitting startersbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE A: VERSLAG HOORZITTING

 

  

 
S T A T E N G R I F F I E  

 V E R S L A G  
 

*786055* 
Registratienummer: 
786055 

 

Betreft: hoorzitting Startersbeleid van commissie Werk  

Datum: 27 november 2089 

Tijd: 12.45 uur 

Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

 

 

Aanwezig zijn: 

De heren R.J. Siepel (voorzitter), N. Demirbilek (SP), de dames G.A. Dijkstra-Oostindie (PvdD), H.H. 

Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren W.C. Noordegraaf (VVD), R.T. Oost (CDA), F.N.E.M. Van Schoot 

(GroenLinks), K. Tadema (ChristenUnie), E. Taskin (PvdA)en de heer S. Jokhan (adj. griffier)  

 

Ook aanwezig zijn:  

De heren J. Algra (Provincie Flevoland), H. Bakker (Rabobank, Lelystad), de dames J. Van den Berg 

(Gemeenten), H. Boerrigter (OMFL), de heer A. Bokkers (Gemeenten), mevrouw E. Ebels (B&A 

groep), de heer P. Filius (Jong Ondernemen), mevrouw J. ten Kroode (B&A groep), de heren W. 

Roeleveld (Technocentrum), M. Stijnenbosch (STOGO), mevrouw A. Sijsling (ROC Flevoland), de 

heer G. Vreugdenhil (ROC Flevoland), de dames M. Wichard (Startersdag), M. Wielandt (Starterspunt 

Flevoland), P. Van Zadelhoff (Startersregiegroep) 

 

 

De voorzitter: “Dames en heren ik denk dat iedereen zijn plekje gevonden heeft. Het is een gezelli-

ge, volle vergadertafel vanmiddag. Welkom aan degenen die aan tafel zitten maar ook aan degenen 

die op de tribune zitten. U bent uitgenodigd door de Statencommissie Werk. Dat zijn degenen die 

tegenover u zitten. Wij noemen deze bijeenkomst een hoorzitting. Het draagt het karakter van een 

hoorzitting maar het hoeft niet de sfeer te dragen van een hoorzitting. Dat u tegenover elkaar zit is 

om praktische redenen. Ik hoop dat de afstand vanmiddag figuurlijk niet zo groot zal zijn. Ik heet u 

welkom namens de Provinciale Staten van Flevoland en namens de commissie Werk. Aan mijn lin-

kerkant zitten de woordvoerders uit Provinciale Staten die zich bezighouden met het onderwerp 

economische ontwikkeling en alles wat daarmee samenhangt. Binnen economische ontwikkelingen is 

het startersbeleid van de provincie één van de thema’s die nogal eens aan de orde komen. Zoals u 

misschien weet is Provinciale Staten een belangrijk orgaan in de provincie. Zij is ten opzichte van 

Gedeputeerde Staten kaderstellend en controlerend. Deze commissie heeft het afgelopen jaar het 

idee opgevat om met elkaar het onderwerp startersbeleid, zoals dat door de provincie uitgevoerd 

wordt, nader onder de loep te nemen. Nader onder de loep nemen, de thermometer in het onder-

werp steken. We meten de temperatuur en kijken of er aanleiding is om het zo te blijven doen of 

dat er aanleiding is om het anders te gaan doen. Eigenlijk is dat ook de doelstelling van vanmiddag. 

Toen we met het onderwerp aan de gang gingen is er ook over nagedacht hoe dit vorm zou moeten 

krijgen. Hoe kom je als politicus aan informatie. Een politicus is per definitie een generalist. Hoe 

kom je aan informatie die nodig is om tot een goede beoordeling van het huidige beleid te komen? 

Hoe kom je tot goede aanzetten voor eventuele verandering of verbetering van het beleid? We 

hebben een traditie in het afleggen van werkbezoeken. We gaan regelmatig met de individuele 

specialisten in gesprek. Dat doen wij soms vanuit onze partijpolitieke achtergrond en soms als 

commissie. We hebben nog niet zoveel ervaring met het beleggen van themabijeenkomsten, zoals 
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deze hoorzitting. We hebben er wel hoge verwachtingen van. Vanmiddag zijn er deskundigen aan de 

ene kant en goedwillende ondeskundigen op het gebied van startersbeleid aan de andere kant. Zij 

zijn degenen die aan het stuur van het provinciale beleid staan. Wij gaan met elkaar over dit on-

derwerp in gesprek. Ik weet dat deze commissie tevreden is als u vooral aan het woord bent van-

middag. Dat is ook het bijzondere van een hoorzitting en ook de moeilijke opgave. Ik zal er als 

voorzitter goed op letten hoe de commissie zich gedraagt. Het is de bedoeling dat de commissie 

met u in gesprek gaat, maar niet met elkaar. Politici vinden dat altijd heel moeilijk. Er zal vanmid-

dag door de verschillende fracties geen politiek standpunt worden ingenomen. Er zal niet gedebat-

teerd worden over wat, hetgeen u zegt, betekent. Dat zal op een ander moment gebeuren. Van-

middag is de bijeenkomst vooral bedoeld om van u informatie te krijgen. U kunt daarin alle ruimte 

nemen om uw eigen visie en ideeën met de commissie te delen. Uiteindelijk zal de commissie, als 

de fracties dat willen, daar op een later moment een vervolg aan geven. Het is goed mogelijk dat er 

fracties zijn die aan het eind van deze middag tot de conclusie komen dat het startersbeleid prima 

is en er niets aan verandert hoeft te worden. Andere fracties zouden kunnen denken dat er teveel 

gebeurt, dat er juist een schepje bovenop gedaan moet worden of dat het helemaal anders moet. 

Mijn rol vanmiddag is om u vooral aan het praten te krijgen. Het is ook mijn rol om te garanderen 

dat we in de 3 rondes echt tot antwoorden komen. Mogelijk moet ik af en toe een beetje bijsturen. 

Verder faciliteer ik het gesprek dat u als deskundigen met de commissie zult voeren. De eerste 

ronde is een algemene ronde waarin het vooral over het beleid en de beleidsdoelstellingen zal gaan. 

De commissie heeft zelf gekozen om dat in deze thema’s te vervatten en heeft er ook zelf voor 

gekozen om er met u over in gesprek te gaan. Er zitten waarschijnlijk mensen op de tribune die ook 

heel veel van het onderwerp weten en er iets over willen zeggen. Als dat het geval is mag u zich bij 

de voorzitter melden en ligt er een microfoon. Degenen die op de tribune zitten komen in de twee-

de ronde uitgebreid aan het woord. Dan worden de vragen wat specifieker. We gaan het dan hebben 

over een aantal concrete projecten. Dit zijn projecten waar de provincie een rol in heeft gespeeld. 

Die projecten wil de commissie verder uitdiepen. In de derde ronde hoopt de commissie, tot slot, 

nog concreter van u te vernemen welke aanbevelingen u doet en welke ideeën u hebt als het gaat 

om de rol van de provincie m.b.t. het startersbeleid en hoe u het in de toekomst graag ontwikkeld 

zou willen zien. Dan nog een paar praktische punten. Dit is een formele zitting van de Statencom-

missie Werk van Provinciale Staten. Dat betekent dat het een openbare zitting is en er vertegen-

woordigers van de media op de tribune zouden kunnen zitten. Het betekent ook dat er een verslag 

van deze bijeenkomst gemaakt wordt. Dat zal een woordelijk verslag zijn. Dat verslag wordt u 

uiteraard ook toegezonden. De commissie neemt de verantwoordelijkheid op zich om u op een later 

tijdstip te informeren over wat de commissie besluit met de uitkomst van deze bijeenkomst te gaan 

doen. Voor mij, als voorzitter, is het prettig dat u gebruik maakt van de microfoon die op uw tafel 

staat. U dient een knopje in te drukken. Zijn er nog vragen over wat ik gezegd heb? Hebt u er zin in? 

Ik stel voor dat we gaan beginnen. De centrale vraag voor vanmiddag is: Wat wil de provincie met 

haar startersbeleid? Hoe doet zij het? Wat maakt zij ervan waar? De commissie wil weten wat de 

ambitie van de provincie is en daarom voel ik mij vrij om namens de commissie de eerste vraag te 

stellen aan de heer Joan Algra, beleidsmedewerker van de provincie. Joan zou jij zowel de commis-

sie als onze gasten iets kunnen zeggen over de rol die de provincie nastreeft. Daarna is het woord 

aan de commissie. 

 

De heer Algra: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. In het beleidsplan van de provincie staat dat de 

provincie de rol van initiator, facilitator, stimulator en lobbyist voor zichzelf ziet weggelegd. Dat 

zijn vier woorden voor vrijwel hetzelfde. Het initiëren van zaken op het gebied van starterinfra-

structuur. We willen als provincie starterinfrastructuur in Flevoland hebben en versterken, zodat 

iedereen die voornemens is een eigen onderneming te beginnen, daartoe antwoorden kan krijgen op 

de vragen die hij daarover heeft. Ik kan voorbeelden geven van elk van deze onderdelen. De initia-

tor rol. Ik denk daarbij aan de Flevopenningen. Het promoten van startend ondernemerschap mid-

dels de uitreiking van de Flevopenningen ‘startende onderneming’. Aanstaande zondag kunt u op tv 

Flevoland bij het programma Max horen en zien wie de genomineerden voor het komend jaar zijn. 

De facilitator rol. Dit doen wij door het verlenen van subsidies voor diverse projecten. Alle pro-

jecten die vanmiddag aan de orde komen hebben een subsidie gehad van de provincie Flevoland. De 

stimulator rol. Daarbij kunt u denken aan het bijeen brengen van partijen, om gezamenlijk tot een 



 

 

 

 

 

 

 

project te komen. Ik denk dat Kids in Bizz onder dit hoofdstuk valt. De stichting Jong Ondernemen is 

hiervoor samengebracht met het Technocentrum. De rol van lobbyist. Deze was in eerste instantie 

geënt op regelgeving. Regelgeving vindt voor een groot gedeelte plaats op rijksniveau. Via de Star-

tersregiegroep heeft de provincie gestimuleerd dat het ’bedrijf aan huis beleid’ vrij ruim is. De 

gemeente Almere is daar een goed voorbeeld van. Voor het nieuwe project van het Zelfstandigenlo-

ket Flevoland, dat vanaf 2009 met een pilot start, heeft de provincie met het Ministerie van econo-

mische Zaken gesproken om dit te bevorderen. Tot zover enkele voorbeelden." 

 

De voorzitter: "Dan is nu het woord aan de commissie. Ik vergat zojuist te melden dat de commissie 

besloten heeft om per ronde drie vaste woordvoerders aan te wijzen. Dat laat onverlet dat ook 

anderen vragen aan u kunnen stellen. De drie woordvoerders voor de eerste ronde zijn: de heren 

Oost, Tadema en mevrouw Dijkstra. Ik geef het woord aan de heer Oost." 

 

De heer Oost: "Dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen met de gemeenten te vragen hoe het star-

tersbeleid binnen de gemeenten is georganiseerd." 

 

De heer Bokkers: "Daar kan ik het volgende over zeggen. Ze zijn op het ogenblik bezig het gehele 

startersbeleid te herijken. Zij zijn bezig een nieuwe startersbeleidsvisie te maken. Dat is één van de 

beleidsnota's die voortvloeit uit de algemeen overkoepelende visie economische Zaken. Daar vallen 

verschillende beleidsvisies onder, waaronder nieuw Startersbeleid. Een soort marktsegmentplan 

starters. Tot nu toe was er nog geen echt startersbeleid. Er werd ad hoc beleid gevoerd. Het star-

tersbeleid van de gemeenten uitte zich vooral in wat sociale zaken doet, re-integratie (ZLF). Vanuit 

de gemeenten is vooral ingezet op huisvesting van starters, via commerciële partijen, in bedrijfs-

verzamelgebouwen. Markerkant is een bedrijfsverzamelgebouw annex kantoorgebouw dat deels 

gesubsidieerd is met Brussels geld. Een ‘new element’ zijn de gestaffelde uren. Tot drie jaar gele-

den bestond het starters service centrum Almere. Dat was ook met Brussels (EPD) geld opgezet. Er 

zijn 150 starters geholpen. Na een pilotperiode van drie jaar zijn we er toch mee gestopt omdat de 

kosten en de bureaucratie te groot waren om het door te zetten. In het kader van ‘werken in de 

wijk’ hebben wij nu in de regelgeving, de mogelijkheden om aan huis te werken, verruimd. Het was 

zo dat 25 procent van de woning gebruikt kon worden voor activiteiten in categorie 1 of 2 als die in 

aard en omvang gelijk te stellen was aan één. Dit hebben wij nu verruimd tot 50 procent. Dit wordt 

successievelijk in alle bestemmingsplannen doorgezet. Ook in de uitleggebieden wordt dit meege-

nomen. Tevens proberen wij in de wijken te kijken of er woningen omgezet kunnen worden in 

zelfstandige bedrijfspanden. In de uitleggebieden rekenen we gemiddeld één op de 50 woningen als 

zelfstandig bedrijfspand. Deze mogen ook geclusterd zijn. Het belangrijkste is dat we volgend jaar 

gaan werken aan een meer integrale beleidsvisie startersbeleid. De belangrijkste aspecten zijn 

micro financiering, huisvesting en begeleiding. Wat begeleiding betreft is de vraag: Wat ga je bege-

leiden? Tot hoe ver ga je begeleiden? Hoe ver steek je, je nek uit? Moet je knuffelen, moet je alleen 

de doorstarters helpen of juist de kansrijke starters? Dat ligt nog open.”  

 

De heer Oost: "Is dit puur vanuit de economische kant ingestoken?" 

 

De heer Bokkers: "Die beleidsvisie is primair economisch maar er zullen ook relaties gelegd worden 

naar sociale zaken. Want mensen die vanuit een uitkering beginnen zijn ook starters.” 

 

De heer Oost: "En onderwijs?" 

 

De heer Bokkers: "Ja, onderwijs ook. Dit wordt vooral gestimuleerd vanuit Jong Nederland. Vanuit 

het ministerie wordt gestimuleerd om het curriculum op te nemen in de basisschool en het voortge-

zet onderwijs. Om ondernemerschap in zijn algemeenheid vorm te geven.” 

 

De heer Oost: "Dank u wel. Dat is een mooi bruggetje naar het ROC. Wij hebben van het ROC al een 

stuk ontvangen. Daaruit blijkt dat het ROC binnen haar organisatie wat doet met het startersbeleid. 

Hoe bent u er toe gekomen om dat op deze manier te doen?”  

 



 

 

 

 

 

 

 

De heer Vreugdenhil: "Wij hebben als ROC drie speerpunten. Dat hebben wij al een aantal jaren. 

Eén ervan is ondernemerschap, een ander is sport en een ander is internationalisering. Die speer-

punten hebben wij gekozen, gelet op de omgeving waarin wij ons bevinden en waar wij onze jonge-

ren vandaan halen. Daarom is het heel belangrijk dat ook de gemeenten en de provincie dat als 

krachtig beleidsthema hebben. Wij willen ons onderscheiden van andere ROC's. Wij beseffen heel 

goed dat ook andere ROC's, ondernemerschap hoog in het vaandel hebben. Wij zijn bepaald niet 

uniek. De reden is dat veel jongeren hierdoor toch een goede kans maken op de arbeidsmarkt. Een 

kans die ze anders niet zouden hebben. In het bijzonder de groep allochtone jongeren, ervaren nog 

steeds hindernissen op de arbeidsmarkt. Via het ondernemerschap hebben ze vaak wel een goede 

mogelijkheid. Wij moeten ons bewust zijn dat heel de samenleving meer ondernemend wordt. Of je 

nu aan alfa hulpen denkt of aan ZZP’ers. Het begrip werknemer en ondernemer verschuift. De 

overgang wordt steeds vager. Naarmate bedrijven terughoudend zijn in het aantrekken van perso-

neel - dit hangt sterk samen met hoog- of laagconjunctuur - hebben mensen vaak niet meer de 

rechtspositie die ze vroeger wel hadden. Zij worden steeds meer in een positie gebracht om onder-

nemend te zijn of ondernemer te worden. Dit sluit ook aan bij wat jongeren nu op de arbeidsmarkt 

ervaren. Zowel in kansen als belemmeringen. Wij willen alle jongeren voorbereiden op die verande-

rende arbeidsmarkt. Daarvoor hebben wij de provincie nodig maar ook de gemeenten. Wij willen 

mensen op jonge leeftijd bewust maken van die veranderende samenleving. Dat gaat heel ver. Dat 

zien wij als ROC zelf ook. Hadden wij drie/vier jaar geleden nog min of meer vaste budgetten voor 

ons onderwijs, moeten wij ons nu steeds meer toeleggen op ondernemerschap. Dat betekent dat 

ook onze docenten steeds minder de zekerheid hebben dat als ze bij ons komen werken, ze min of 

meer de garantie hebben, dat ze over 25 jaar bij ons met pensioen kunnen gaan. Dat is niet meer 

zo. Wij moeten ook een flexibele schil creëren. Wij gaan ook onze docenten aanspreken op hun 

prestaties, hun tevredenheid, hun bijdrage. Eigenlijk op hun ondernemerschap. Wij zien het dus 

heel breed. Neem nu het hele zorgstelsel in Nederland. Dat is gebaseerd op de veronderstelling dat 

mensen keuzes kunnen maken. Dat zij zich kunnen gedragen als kleine ondernemer. Daarom zie je 

ook, en dat is misschien heel vreemd, dat wij leerlingen op niveau 1, dat zijn vrij zwakke leer-

lingen, toch bewust willen maken hoe zij moeten acteren in die veranderende samenleving. Dat je 

een hele andere attitude nodig hebt als werknemer. Dat proberen wij te doen. Wij doen dat vanaf 

niveau 1 tot en met niveau 4. Wij zijn er, denk ik, vrij succesvol in. We kunnen er vrij grote groepen 

jongeren enthousiast voor maken. Wij kunnen jongeren echt brengen tot echte ondernemers. De 

staatssecretaris was zeer van onder de indruk van de bereikte resultaten. Gisteren hebben wij in 

Almere een buurtsuper geopend. Dat is een heel kleine supermarkt. Hiervoor is samengewerkt met 

woningbouwvereniging ‘GoedeStede’. Het is een heel klein winkeltje. U moet daarbij denken aan 50 

a 60 m². Wat economisch gezien niet meer haalbaar is. In de buurt is er wel behoefte aan. We 

willen jongeren op die manier rijp maken voor het ondernemerschap. Dat doen we met jongeren die 

eigenlijk te zwak zijn om stage te lopen in de reguliere detailhandel." 

 

De heer Oost: "Is dat op niveau 1?" 

 

De heer Vreugdenhil: "Ja, niveau 1 en 2. Daarmee willen we ze gedrag bijbrengen, discipline. De 

winkel moet om 9:00 uur open. Ze mogen geen kwartier te laat komen want dan staan er klanten 

voor de deur. Ze moeten ook klanten te woord staan, schoonmaken, het buitenterrein op orde 

hebben. Ze hebben zo ook een functie in de wijk. Dat is het belang dat ‘GoedeStede‘ daarbij heeft. 

We willen ze daarmee verder brengen. Het is niet een niveau waarop ze moeten blijven steken 

maar het is wel een niveau dat hen aanspreekt. Nogmaals, we proberen het heel breed in de organi-

satie te leggen. Angèle (mevrouw Sijsling) is bij ons manager ondernemerschap. Dat is een specifie-

ke groep. Zij is graag bereid specifieke voorbeelden te geven.”  

 

Mevrouw Sijsling: " Bedankt Gerrit. Een tijdje geleden zijn binnen het ROC een aantal ideeën tot 

stand gekomen op het gebied van ondernemerschap. In 2006 is er een stimuleringsbijdrage vanuit de 

provincie gekomen, waardoor een aantal dingen konden worden ingezet en uitgezet. Het was bij ons 

nog wel de vraag welke leerlingen in staat zouden zijn om als ondernemer verder te kunnen en te 

willen. Toen bleek dat eigenlijk in de hele breedte van het ROC - of het nou over sport ging, zorg, 

techniek of handel - ontzettend veel leerlingen enthousiast te krijgen zijn op het gebied van onder-



 

 

 

 

 

 

 

nemerschap. Dat betekent voor ons een uitdaging. Wij moesten een aantal activiteiten ontwikkelen 

en bedenken die zo breed mogelijk interessant zijn voor al die doelgroepen. Voor leerlingen die 

allemaal verschillende opleidingen volgen. We hebben geprobeerd om, in samenwerking met het 

bedrijfsleven, een aantal activiteiten te ontwikkelen die binnen de beroepsopleiding ingebracht 

worden. Niet alleen erbovenop maar ook er binnenin. Wij willen proberen om de leerlingen een 

soort ‘state of mind’ bij te brengen, waardoor een leerling gedurende zijn beroepsopleiding bezig is 

met het ondernemerschap. Het wordt dan een soort gewoonte. Je bent bezig met ondernemer-

schap. Weliswaar binnen de beroepsopleiding maar dit specifieke element is erin aangebracht. We 

zijn op dit moment met nog iets anders bijzonders bezig. Dat is de doorlopende leerlijn op dit 

gebied. Vanuit het voortgezet onderwijs naar het hbo. Het betekent dat leerlingen bij ons over de 

vloer komen vanuit de Meergronden en Echnaton om één keer in de week ondernemerschap activi-

teiten te doen. Dat doen ze onder begeleiding van het bedrijfsleven en met begeleiding en coaching 

vanuit hun eigen school en het ROC. Je ziet een ontwikkeling bij 14/15 jarigen ontstaan. Leerlingen 

gaan het leuk vinden of niet. Er moeten keuzes worden gemaakt. Ik zie het als een trechter. Je 

begint met heel veel leerlingen te sensibiliseren. Uiteindelijk houd je een aantal leerlingen over en 

die zijn ontzettend gemotiveerd en die gaan starten." 

 

De heer Tadema: "Dat zijn hele mooie initiatieven. Mevrouw Van Zadelhoff, u bent van de Starters-

regiegroep. Heeft u onderling ook contact gehad? Wat hebt u gemerkt van de rol van de provincie in 

deze?" 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Wij hebben zeker contact gehad. Als Kamer van Koophandel hebben we 

het startersbeleid en het stimuleren van ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Eén van de 

speerpunten binnen de Kamer van Koophandel is onderwijs en ondernemerschap. Die ideeën sluiten 

dus heel erg bij elkaar aan. Dat merk je ook als je bij elkaar zit in de Startersregiegroep. Dat is een 

overlegorgaan tussen de Kamer van Koophandel, de provincie Flevoland, de gemeenten en het 

Zelfstandigenloket. Bedoeld om te komen tot samenwerking. Om elkaar te versterken bij ideeën die 

er zijn en projecten die partijen afzonderlijk willen opstarten. De Kamer van Koophandel maakt, 

naast een aantal andere partijen, ook deel uit van de stuurgroep binnen het ROC. Zo kom je toch 

tot samenwerking. De rol van de provincie. Wat ik daarvan gemerkt heb is dat ze het plan onder-

steunt. Daarmee vervult zij een aanjaagfunctie. Zij is stimulator en facilitator.” 

 

De heer Tadema: "Als die rol van de provincie er niet was geweest, hoe had het er dan uitgezien?" 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Je merkt heel snel dat alle partijen eigenlijk van goede wil zijn om samen 

te werken. Alleen of met een paar anderen ontbreken de financiële middelen echter om het uitein-

delijk tot stand te brengen. Dat is een belangrijk input van de provincie geweest."  

 

De heer Oost: "Dank u wel. De heer Vreugdenhil had het net over de vager wordende overgang naar 

ondernemer. Dat brengt mij op mijn vraag aan de heer Bakker. Merkt u dat ook in de praktijk?" 

 

De heer Bakker: "Ja, in de praktijk merk ik dat zeker. Ik heb bij de Kamer van Koophandel gewerkt 

en werk nu bij de Rabobank. Sinds wij in een nieuw pand zijn komen te werken hebben wij een 

flexibele manier van werken geïntroduceerd. Die flexibele manier van werken houdt in dat je vrij 

bent om je eigen werktijden in te delen. Je bent ook vrij om te beoordelen waar je gaat werken. Of 

dat nu op kantoor is of thuis, dat maakt niet uit. Uitgangspunt is dat je het werk dat je zou moeten 

doen, doet en dat je de klanten die je te woord zou moeten staan, ook echt te woord staat. Wij zijn 

heel erg aan het promoten dat je ondernemerschap, in loondienst brengt. Je bent je eigen toko aan 

het beheren. Je zorgt dat het op die manier gestalte krijgt naar de buitenwereld. Het houdt een 

grote mate van verantwoordelijkheid in. Het is oncontroleerbaar. Daar worstelen de managers ook 

mee. Zij moeten op een heel andere manier gaan aansturen. Het werkt op basis van vertrouwen. 

Dat vertrouwen win je door je verantwoordelijkheid te nemen. Die ontwikkeling, die we in de 

arbeidsmarkt zien, is bij ons al doorgezet.” 

 

De heer Oost: “Heeft u van de provincie in deze nog ondersteuning ondervonden?” 



 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Bakker: “Dit was puur de rol werkgever, werknemer dus daar is geen ondersteuning bij van 

de provincie.” 

 

De heer Oost: “Maar hoe was dat vanuit de Kamer van Koophandel? Ik begreep dat dit speelde bij de 

Kamer van Koophandel.” 

 

De heer Bakker: “Nee, dit speelt nu bij de Rabobank. Dit is een vrij recente ontwikkeling. Dit is 

beleid van de laatste paar maanden.” 

 

De heer Tadema: “Maar hoe zit het dan op financieel gebied. Sommige startende ondernemers 

kunnen het zonder investeringskapitaal en anderen hebben een kapitaal nodig. Vindt u dit terug 

binnen het bankwezen?” 

 

De heer Bakker: “Wat je heel vaak ziet bij ondernemers is dat ze zich best goed voorbereiden en 

bereid zijn om te investeren. Het gemiddelde investeringskapitaal ligt op € 17.000. Je ziet dat heel 

wat ondernemers dat uit eigen middelen weten te financieren. 27% van alle starters, probeert de 

financiering bij een bank te verkrijgen. Dat is dus maar een heel klein gedeelte. Je ziet dat, naar 

mate men gaat groeien er pas een investeringsbehoefte om de hoek komt kijken. Het probleem bij 

een startende ondernemer is dat hij best bereid is om te investeren in activa – materiële zaken – 

maar niet in kennis. Daar zien zij over het algemeen niet de meerwaarde van in. Het is echter wel 

belangrijk en ik denk dat, dat juist een heel belangrijk punt is waarin de provincie kan ondersteu-

nen. Door opleidingen en kennisverhogende trajecten voor starters mogelijk te maken tegen een 

gereduceerde prijs. Zodat ze goed voorbereid van start gaan. Daar zit, denk ik, de crux.” 

 

De heer Tadema: “Wie herkent dat? Wie zegt: Nou dan moeten ze bij mij zijn want ik kan daarin de 

helpende hand bieden?” 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: “Mag ik daarop reageren? Ik denk dat heel veel partijen die hier aan tafel 

zitten, startende ondernemers kunnen begeleiden. Dat er ook al heel veel is in Flevoland. Bij de 

Kamer van Koophandel is het Starterstraject gestart. Dat is tot eind 2007 een gesubsidieerde moge-

lijkheid geweest om van start te kunnen gaan als ondernemer die zich aan het oriënteren is over het 

ondernemerschap en nog niet zeker weet of hij wel of niet de stap gaat maken. Aan het einde van 

dat traject besluit hij of hij er wel of niet mee verder gaat. 60 % geeft aan dat zij daadwerkelijk 

van start gaan en 40% van de deelnemers gaat niet van start maar zegt dat, dat gekomen is door het 

traject dat zij hebben kunnen volgen. Zij hebben daardoor ingezien dat hun plannen nu, of hele-

maal niet, haalbaar zijn of dat zij de vaardigheden nog of niet hebben om zich als ondernemer te 

ontwikkelen. Dat geeft al aan dat niet iedereen geschikt is voor het ondernemerschap. Angèle gaf 

dat ook al aan voor ROC Flevoland. Niet iedereen gaat van start maar degenen die wel van start 

gaan moeten goed voorbereid zijn. Daar is investering voor nodig van de ondernemer. Hij betaalt 

zelf een bijdrage. Als je dit echter commercieel zou willen wegzetten dan heeft de startende on-

dernemer er geen behoefte aan om er al zoveel in te investeren. In totaal zijn er vanaf 2004 tot 

2007, 10 trajecten geweest. Daar waren 326 deelnemers. De gemiddelde waardering lag op een 8. 

Dus achteraf wordt gezegd: ‘Eigenlijk heb ik dat heel erg prettig gevonden’. Het wordt heel hoog 

gewaardeerd maar de drempel om het te gaan doen is ook erg hoog.” 

 

De heer Tadema: “Ik wil daar nog een aansluitende vraag op stellen. Als je, je inschrijft als onder-

nemer bij de Kamer van Koophandel – er staat niet bij dat je startende ondernemer bent – hoe kom 

je er dan achter dat dit er allemaal is? Ik kan mij voorstellen dat er ondernemers zijn die zijn be-

gonnen bij de Kamer van Koophandel en denken: waarvoor heb ik dat nodig? Ik moet er alleen maar 

voor betalen. Hoe kun je er als ondernemer, achter komen en word je er als ondernemer ook voor 

benaderd?” 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Inderdaad is het zo dat het Starterstraject zich voornamelijk richt op 

oriënterende ondernemers. Als mensen zich komen inschrijven hebben zij eigenlijk de keuze al 



 

 

 

 

 

 

 

gemaakt. Dat is in sommige gevallen dus te laat. Inderdaad horen we vaak later als de inschrijving 

er al is: “Ik betaal al voor de Kamer van Koophandel waarom moet ik nu ook nog voor allerlei andere 

dingen gaan betalen.” Dat heeft te maken met de organisatie van de financiering van de Kamer van 

Koophandel. Wat de Kamer van Koophandel voor ondernemers gezamenlijk doet, wordt betaald uit 

de jaarlijkse bijdrage. Individuele begeleiding mag niet uit een bijdrage die algemeen gegeven 

wordt, gehaald worden. Daarom vragen wij een individuele bijdrage van de deelnemers. Dat is niet 

om winst te maken maar om kostendekkend te zijn. Als mensen nog niet eerder contact gehad 

hebben met de Kamer van Koophandel wordt bij de inschrijving gevraagd hoe men zich heeft voor-

bereid, of er nog vragen zijn en of er nog dingen zijn die wij voor hen kunnen doen. Bij de inschrij-

ving wordt op het Starterstraject gewezen. Het klopt dat, dat in sommige gevallen te laat is. Er 

wordt ook samenwerking gezocht met andere partijen om het kenbaar te maken. Als iemand vanuit 

een uitkeringssituatie wil starten en hij komt middels een gesprek bij het Zelfstandigenloket, via de 

Startersdesk of begeleidingsinstanties die mensen vanuit een uitkering helpen met een budget, 

wordt erop gewezen dat zij een Starterstraject bij de Kamer van Koophandel kunnen volgen. We 

zijn dus druk bezig om daar samen te werken met andere partijen zo dat het vroegtijdig bij de 

oriënterende ondernemer komt." 

 

De heer Tadema: "Als ik het goed begrijp zijn jullie er specifiek op gericht om het starterstraject 

nog voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, te begeleiden. Als het voortraject is gedaan 

zal erna ook nog wel begeleiding zijn als je, je ingeschreven hebt bij de Kamer van Koophandel. Als 

je niet hebt meegedaan aan het voortraject en je schrijft je in als ondernemer dan loop je eigenlijk 

het Starterstraject mis, klopt dat?" 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Dat klopt, maar niet iedere startende ondernemer zal ook zo 'n traject 

moeten volgen. Dat heeft te maken met de kennis die iemand al over het ondernemerschap heeft. 

Het zijn een aantal avonden waarin een tipje van de sluier wordt opgelicht over het ondernemer-

schap. Eén avond gaat bijvoorbeeld over boekhouden. Mensen hier aan tafel weten vast wel dat je 

dat niet in één avond kunt leren. Het is meer om aan te geven wat er gebeurt als je van werkne-

mer, ondernemer wordt. Waar moet je dan aan denken. Het is ervoor bedoeld om aan te geven dat 

als je het onderdeel boekhouden niet beheerst, je bij het ROC een cursus kunt volgen. Niet ieder-

een heeft dat nodig vandaar dat de Kamer van Koophandel ook bezig is om te kijken naar starters-

begeleiding. Sommige mensen hebben heel veel kennis over het ondernemerschap, die gaan van 

start. Daarvoor is in 2008 in Flevoland een nieuw product neergezet. Dat is de ’Starterspas’. Speci-

aal voor mensen die veel kennis hebben over het ondernemerschap. Mensen die eigenlijk al uit de 

startblokken zijn. Die al een inschrijving gedaan hebben en dan begeleiding zoeken middels het 

netwerk van de Kamer van Koophandel. Je koopt als het ware je eigen kennis middels de pas. Zodat 

je met commerciële partijen van gedachten kunt wisselen. Dat zijn ondernemers die al een stapje 

verder zijn.” 

 

De voorzitter: "De vraag van de heer Tadema aan de gasten was, om te reageren. Mevrouw Van 

Zadelhoff heeft dat als eerste gedaan maar misschien zijn er ook anderen die op deze vraag willen 

reageren." 

 

De heer Vreugdenhil: "Ik wil wel reageren. Een aantal jaren geleden is in Almere een onderzoek 

uitgevoerd samen met de hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en ROC Flevo-

land om te komen tot een soort ondernemersacademie/ondernemerscentrum. Uit onderzoek was 

gebleken dat ondernemers behoefte hebben aan kennisverwerving. Het is wel ingewikkeld. Er komt 

nog bij dat veel ondernemers aan de onderkant van het onderwijs starten. Naarmate de opleiding 

hoger is gaan zij niet starten. Uit onderzoek is ook bekend dat succesvolle starters daarna wel de 

opleiding hebben gevolgd. Het is van belang dat je als je gestart bent, je ook verdiept en kennis 

verwerft. Ondernemers beseffen dat ook. Ondernemers zijn tegelijkertijd korte termijn denkers. Ze 

denken van vandaag naar morgen. Is er nu het probleem dan willen zij dat vandaag opgelost heb-

ben. Men zegt wel langdurige cursussen te willen, maar men doet het niet. Wij zouden ze graag 

willen aanbieden. Wij zouden graag een netwerk van ondernemerschap willen vormen waarbij je 

een aantal vragen kunt neerleggen. Of deze nu van logistieke aard zijn of van financiële aard, 



 

 

 

 

 

 

 

administratieve aard of juridische aard. Wij denken dat wij veel contacten hebben. Ook omdat wij 

zoveel stageplekken hebben. Het valt echter toch niet mee om die mensen te interesseren voor een 

avond waar een serieus verhaal over theorie verteld wordt, als het op dat moment niet hun pro-

bleem is. Dat is vrij hardnekkig. Bijvoorbeeld nu met de WW. Zij willen nu weten hoe zij bij minis-

ter Donner een aanvraag in moeten dienen om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke WW 

uitkering. Als je daar niet op kunt inspelen dan hoeft het niet. Dat is lastig. Nogmaals, degenen die 

een behoorlijk kennisniveau hebben na het starten, zijn ook de meest succesvolle starters. Wij 

hebben niet het antwoord."  

 

De voorzitter: "Maar misschien heeft de heer Stijnenbosch dat wel want hij wil ook reageren." 

 

De heer Stijnenbosch: "Ik heb niet het antwoord maar ik heb wel heel erg de neiging om de struc-

tuur van de startershulpverlening aan te geven. Je hebt eerstelijns opvang bij de Kamer van Koop-

handel. Zij hebben daar aparte starterscoördinatoren voor. Die verwijzen dan door naar de banken. 

Dat moeten we goed in het oog houden. Er zijn twee soorten starters. De reguliere starters, daarvan 

schrijft tweederde zich in bij de Kamer van Koophandel en gaat nooit naar de spreekuren. We 

praten dus over een derde van de starters. De tweede groep is de groep die uit een bijzondere 

situatie komt. Bijvoorbeeld uit een uitkeringssituatie waar veel omheen is geconstrueerd. Ik miste 

dat eigenlijk een beetje in de discussie. Het is heel specifiek dat de provincie Flevoland veel aan 

starters hulpverlening doet. De provincie Utrecht doet bijvoorbeeld veel minder. Waarom? Omdat 

de provincie vindt dat, als je een grotere beroepsbevolking hebt en veel woningbouw, je ook ar-

beidsplaatsen aan moet trekken. Dat is puur Flevolands. Het belang van de provincie bij de starters 

is om werkgelegenheid te genereren. Dan moet je ook kijken wat je aan ondersteuning kunt bieden. 

Dan denk ik dat je, buiten de rollen die al genoemd zijn, de randvoorwaarden hebt. Het stimuleren 

van het ondernemerschap. Dat mensen ondernemer worden. Dat je via financiering kunt zorgen dat 

de wat moeilijkere starters geholpen worden om een bedrijf op te zetten. Je kunt ook geld geven 

voor bedrijfshuisvesting. Waar het mij om gaat is dat je de structuur in de starters ziet. Dat maakt 

veel verschil. Dat miste ik in de discussie.” 

 

De voorzitter: "Dat roept ongetwijfeld weer nieuwe vragen op.” 

 

De heer Oost: “Mevrouw Boerrigter. Hoe zit dat bij het OMFL?” 

 

Mevrouw Boerrigter: “Ik dacht net, nou ga ik inbreken want wij hebben weer een heel andere, 

bijzondere groep van starters. In principe is de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland er niet voor 

starters. Wij beschikken wel over een aantal instrumenten dat zich op een zeer bijzondere groep 

starters richt. Dat zijn de High potential techno- starters, die vaak starten vanuit een nationale 

kennisinstelling of vanuit een grote onderneming en op basis van een licentiepositie een onderne-

ming gaan starten. Deze kunnen bij het technofonds/MKB fonds aankloppen voor participatiegeld. 

Tot € 200.000 participatie- dan wel achtergestelde leningen. Daarbij wordt vaak in een netwerk van 

andere participatiemaatschappijen gekeken of er meerdere partijen mee willen participeren, samen 

met het technofonds. Zodat je ook business angels en investeerders hebt die er in meegaan. Vaak 

leveren zij dan een soort coaching of een commissaris. Deze bijzondere starters zijn vaak weten-

schappelijk erg slim maar boekhouden kunnen zij bijvoorbeeld niet. Ook van andere dingen zoals 

personeel en organisatie, als ze op een gegeven moment gaan groeien, hebben zij geen kaas gege-

ten. Dan is het prettig wanneer een commissaris met zijn netwerk en met zijn activiteiten een 

ruggensteun kan geven en ze echt kunnen begeleiden tot ondernemerschap. Wat heel iets anders is 

dan een hele slimme licentiepositie te hebben. De technofondsen en MKB fondsen zijn opgericht 

dankzij Europees geld en Flevolands geld. Ze zijn in 1998 in het leven geroepen. In de eerste Euro-

pese periode. In de tweede periode is het allemaal opgehoogd. Onlangs is de derde periode begon-

nen en is het techno fonds weer opgehoogd. Dus ook de komende jaren zal het technofonds weer 

gaan participeren in ongeveer 40 nieuwe ondernemingen. Daarnaast hebben we met Europees en 

Flevolands geld een investeerdersnetwerk opgericht waarin totaal 50 investeerders zitten. 20 uit 

Flevoland en 30 van buiten Flevoland. Dit investeerdersnetwerk bestaat vooral uit ex-ondernemers 

die veel te veel geld hebben en nog wel actief willen zijn en dus willen participeren in leuke zaken. 



 

 

 

 

 

 

 

Denk daarbij aan ICT, life science of creatieve industry. Dat zijn de sexy sectoren waar deze men-

sen vooral naar kijken. Wij nodigen startende ondernemers –high potentials- uit om zich in een 

aantal bijeenkomsten per jaar te pitchen tegenover dit investeerdersnetwerk. Dat is nu een aantal 

keren gebeurd en dit heeft geleid tot 5 matches tussen een pitchende ondernemer tegenover het 

investeerdersnetwerk. Wij, als ontwikkelingsmaatschappij, faciliteren dit proces. Wij zijn er zelf 

niet actief bij betrokken. Dit idee heeft er overigens wel toe geleid, voor Jack Timmers die dit 

leidt, om met de hbo instellingen in Flevoland (CAH, IIE in Almere, Windesheim, ROC) om studenten 

in de latere jaren van hun studie uit te nodigen om hun ideeën ook te gaan pitchen tegenover dit 

netwerk. Het IIE heeft dat heel succesvol gedaan het afgelopen jaar. Het was de eerste keer. 10 

studenten van het vierde jaar IIE hebben zich gepitched tegenover dit netwerk. De voorzitter van de 

jury heeft de winnaar een jaar lang gratis huur aangeboden in één van zijn bedrijfsverzamelgebou-

wen. Dit is één van de manieren om jonge studenten aan te moedigen om ondernemer te worden. 

Onlangs is er een initiatief van de provincie geweest. Starten is één ding doorstarten is een tweede. 

Daar komen weer andere problemen bij kijken. Het innovatie platform in Den Haag heeft opgeroe-

pen om meer gazellen te gaan kweken. Meer nieuwe TomTom’s. Dat wil zeggen snelgroeiende 

ondernemingen. Wij hebben hier in Flevoland gezegd dat wij ons moeten gaan richten op potentiële 

snelgroeiende ondernemingen. Wat missen zij nu in hun vaardigheden en capaciteiten om de sprong 

te maken om werkelijk een snelgroeiende onderneming te worden. Wij hebben daar onlangs een 

programma voor samengesteld. Dat noemen wij ‘Noordvleugel fast forward’. Dat gaan wij samen 

doen met Utrecht en Noord-Holland. Dan gaan wij ons richten op de zakelijke dienstverlening. Op 

de ondernemers die de ambitie hebben om snel te groeien en daarbij ook de ambitie hebben om 

internationaal actief te zijn. Om aan hen maatwerk te leveren zodat ze de kans krijgen een snelle 

groeier te worden. Dit programma gaat in de loop van 2009 van start." 

 

De heer Oost: "Dank u wel. Wat voor knelpunten heeft u ervaren met het beleid van de provincie? Ik 

stel de vraag wat algemeen." 

 

Mevrouw Van de Berg: "Ik wil graag een reactie geven. Het Zelfstandigenloket is al een paar keer 

genoemd. Vooral in verband met starters vanuit een uitkering. Daar zijn wij door bekend. Het is 

vaak minder bekend dat wij ook financieringen en uitkeringen verstrekken aan ondernemers die 

gevestigd zijn en aan ondernemers die hun zaak moeten beëindigen. Dat wil ik graag even genoemd 

hebben in dit verband. Het woord starter hebben wij nog niet gedefinieerd. Tot hoe ver gaan we? 

Hebben we het over het startmoment of hebben wij het ook over de paar jaar daarna. De heer 

Bakker gaf al aan dat de financieringsbehoefte bij ondernemers vaak juist in het derde of vierde 

jaar na de start ontstaat. Dan ligt er vaak een probleem bij de banken om te financieren. Wij mer-

ken dat heel veel van deze ondernemers zich bij het Zelfstandigenloket melden. Op dat moment 

gaan wij natuurlijk kijken of er sprake is van een haalbaar plan. Er zijn vaak financieringsmogelijk-

heden aanwezig. Je ziet alleen ook, dat een aantal ondernemers van start zijn gegaan en een aantal 

zaken hebben laten liggen. Vaak op het financiële gebied. Dan kunnen wij financieringen verstrek-

ken en de ondernemer bezoeken als we het geld verstrekt hebben maar daar houdt het eigenlijk 

mee op. Waar we echt behoefte aan zouden hebben is begeleiding van dit soort ondernemers. Niet 

alleen rondom het startmoment maar juist ook na de start. We praten heel vaak voor de start met 

de Kamer van Koophandel- het Startertraject. Wij doen dat vooral voor de uitkeringsgerechtigden. 

Daar zijn allerlei integratiegelden voor aanwezig. Ook bij ons houdt het vaak het eerste jaar na de 

start op.” 

 

De heer Oost: "Doet de Kamer van Koophandel daar dan wat mee?" 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: “ Ja, daar doen wij zeker wat mee. Ook daarvoor geldt echter dat wij dat 

niet alleen kunnen. Wij zijn nu bij de Kamer van Koophandel bezig met de menukaart. Wat is er 

voor startende ondernemers. Dan moet je inderdaad weten wat de definitie van startende onder-

nemers is. Wat is er allemaal voorhanden. Er is heel veel. De starters infrastructuur is heel uitge-

breid in Flevoland. Vandaar dat ik nog wilde reageren op de opmerking van de heer Stijnenbosch. 

De Kamer van Koophandel in Flevoland biedt wel de tweedelijns voorlichting aan en niet alleen de 

eerstelijns voorlichting. Het klopt wel dat deze voorlichting in de rest van Nederland bij de Kamers 



 

 

 

 

 

 

 

van Koophandel niet aanwezig is. Voor oriënterende starters zijn er: de Startersdag, het Starterstra-

ject en als je uit de startblokken bent de Starterspas. Ben je twee/drie jaar bezig dan is er op dit 

moment niets. Wij zouden heel graag zien - dat is eigenlijk al een vooruitblik op ronde drie - dat er 

voor de bestaande ondernemers, waarvan je zou denken: ze hebben hun eigen netwerk toch al en 

zij hebben toch al commerciële adviseurs maar dat blijkt niet het geval te zijn, als ze nog klein zijn 

en hulp nodig hebben, om die te begeleiden middels een coachingtraject waarbij de Kamer van 

Koophandel niet zelf de coaching zal verzorgen maar daar wel commerciële partijen en non com-

merciële partijen bij zou willen betrekken. Dat willen wij heel graag opzetten. Daarvoor hebben we 

hulp nodig van andere partijen. Van de gemeenten en de provincie om het financieel rond te krij-

gen." 

 

Mevrouw Van de Berg: "Mag ik nog iets aanvullen. Het gaat om het knelpunt. Het Starterspunt 

Flevoland is een project. Het duurde twee jaar en is nu weer weg. Dat is één van de knelpunten 

waar we tegenaan lopen. Heel veel projecten die wij organiseren zijn beperkt. Soms lukt het om ze 

structureel te maken. Volgens mij is het belangrijk om de zaken structureel te maken. Soms omdat 

gemeenten dingen over kunnen nemen samen met andere partijen. Vooral op dit onderdeel blijft 

het vaak beperkt tot projecten. Voor een starter is niets zo erg als dat hij aan een project is begon-

nen en op een gegeven moment stopt het. Dat is een klacht die we regelmatig horen.” 

 

De heer Tadema: "Als ik het goed begrepen heb dan is het kritische punt een jaar of drie, vier nadat 

de ondernemer gestart is. De financiële gang van zaken wordt genoemd. Misschien is er winst ge-

maakt en geen geld achtergehouden voor de belastingdienst. Dan noem ik de belastingdienst. Is de 

belastingdienst een organisatie die daar het nodige aan zou kunnen doen door eerder aan de touw-

tjes te gaan trekken. Als controlerende instantie. Jullie kunnen natuurlijk niets opleggen maar dat 

ligt bij de belastingdienst denk ik wat anders.” 

 

Mevrouw Wichard: "Misschien mag ik daar iets over zeggen als atypisch voorbeeld van één van de 

mensen waar het hier over gaat namelijk: een starter. Ik ben vorig jaar, mede dankzij het starters-

traject van de Kamer van Koophandel en deels gefinancierd door de provincie, zelf als ondernemer 

gestart. Ik heb inmiddels wel de ervaring dat de belastingdienst wel degelijk de vinger aan de pols 

houdt en binnen een aantal maanden na de start op de stoep staat voor een zeer uitgebreid kennis-

makingsgesprek en voor zeer duidelijke afspraken en rapportage terug naar de starter. Ik denk dus 

dat daar niet zo’n problemen ligt. Als ik even terugdenk aan het Starterstraject dat ikzelf heb 

gevolgd. In eerste instantie uit interesse omdat ik in mijn functie van hoofd marketing/pr en com-

municatie bij de Kamer van Koophandel nauw betrokken was bij alle publiciteit daar omheen. Er 

zaten inderdaad redelijk veel mensen bij die echt nog in de allereerste fase zaten. Die wel degelijk 

die begeleiding sterk nodig hadden. Die introductie op het ondernemerschap. Wat je erg vaak ziet is 

dat veel mensen starten vanuit hun kennis en ervaring op hun vakgebied. Terwijl de randvoorwaar-

den voor het ondernemerschap in de zin van kennis van belastingen, wet en regelgeving, boekhou-

den, marketing - hoe houd je, je klanten vast en waar vind je ze überhaupt- ontbreekt. Dat soort 

trajecten brengt een goede schifting aan. Sommigen zeggen: ik ga hiermee door een bouw hier mijn 

kennis op, anderen zeggen dit past helemaal niet bij mij, ik blijf bij mijn vak. Dat is, denk ik, een 

belangrijke toegevoegde waarde voor een Starterstraject.” 

 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik zie dat ook iemand op de tribune het woord gevraagd heeft. Er ligt 

een microfoon.” 

 

Mevrouw Ebels: "Mijn naam is Els Ebels, ik werk bij B&A. Ik heb ondermeer het project Starterspunt 

Flevoland uitgevoerd. Ik wil reageren op de vraag van de heer Tadema over de preventieve rol van 

de belastingdienst. De belastingdienst wil heel graag een preventieve rol spelen. Zij kan dat ook. Zij 

organiseert bijeenkomsten. Zogenaamde PINO bijeenkomsten. De belastingdienst komt samen met 

de Kamer van Koophandel naar de ondernemer toe om uit te leggen wat de relevantie van de belas-

ting is en om duidelijk te maken dat ze niet eng is. Onze ervaring is dat de afstand tot de belasting-

dienst daardoor kleiner wordt.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

De heer Oost: "Biedt dat ook kansen voor de ondernemer om die moeilijke periode goed te over-

bruggen?" 

 

Mevrouw Ebels: "Ja, ze worden zich bewust van de noodzaak van het bijhouden van de administra-

tie. Ze zien dat ze niet pas na een halfjaar de belastingcijfers moeten gaan opstellen maar dat het 

handiger is om het tussentijds ook bij te houden. De vinger aan de pols.” 

 

Mevrouw Ten Kroode: "Het is begonnen omdat er een slecht circuit van boekhouders is. Dit soort 

klanten heeft vaak een slechte boekhouder. De belastingdienst weet dit precies maar kan geen 

actie ondernemen. Zij zoeken dan onverdachte partijen die samen met hen deze ondernemers kan 

traceren. Waar de ondernemers ook vertrouwen in hebben. Zo kun je goede voorlichting geven en 

zorgen dat de boekhouders hun werk goed gaan doen. Daar zit de preventie in. Echte probleemge-

vallen worden direct opgelost door ons of door de belastingdienst zelf.” 

 

De voorzitter: "Onder het motto: leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Met nog 

een klein kwartier op de klok voor deze ronde, wil ik de leden van de commissie in overweging 

geven om wat verder in te zoomen op de vraag hoe nu de combinatie startersbeleid, provincie is. 

Hoe is de relatie tussen de provincie en hetgeen u doet. Dat was de centrale vraag voor deze ronde. 

Het staat de commissie natuurlijk vrij om ook hele andere vragen te stellen. Het is slechts een 

suggestie." 

 

De heer Oost: “Ik wil nog even de gelegenheid geven om te laten horen of wij alle knelpunten 

hebben besproken. Zijn er nog meer knelpunten?” 

 

De heer Vreugdenhil: “Bedoelt u algemene knelpunten of bedoelt u knelpunten aan de kant van de 

provincie?” 

 

De heer Oost: “Ja, bij de provincie.” 

 

De heer Bokkers: “Bedoelt u knelpunten die blijven liggen op het gebeid van starters. Witte vlek-

ken.” 

 

De heer Oost: "Ook dat."  

 

De heer Bokkers: "Ik denk dat, dat een duurzame inbedding is van een startersopleiding voor onder-

nemerschap. Dat gebeurt steeds meer in het onderwijs. Dat is een goede zaak. Huisvesting is meer 

een aspect voor gemeenten en makelaars. De begeleiding en het op tijd zeggen dat iemand niet 

moet gaan starten is belangrijk. Dat gebeurt wel in de starterstrajecten. En dan natuurlijk de micro 

financiering. Vanuit het ministerie gaat daarvoor een pilot lopen in Flevoland.” 

 

De heer Bakker: "Daar wil ik nog wel wat aan toevoegen. Ik denk juist dat die begeleiding heel 

essentieel is. Je merkt dat er heel veel collectieve programma's worden aangeboden. De individuele 

begeleiding van ondernemers, of dat nou starters zijn of doorstarters, is juist heel essentieel. Op dit 

moment is dat nog een blinde vlek.” 

 

De voorzitter: "Wat zou dan wat u betreft de gewenste rol van de provincie zijn?" 

 

De heer Bakker: "Op het moment dat je individuele begeleiding biedt, zijn daar financiële middelen 

mee gemoeid. Als je bij een ondernemer een coach zet, schieten daar de financiële middelen voor 

tekort. In de omliggende provincies zijn een aantal projecten die, dat initiëren. In deze starterstra-

jecten krijgt de ondernemer een rugzakje met daarin de mogelijkheid om opleidingen te volgen en 

kan hij via een website kiezen voor een bepaalde coach. Die keuze kan hij zelf maken. Op die 

manier heeft hij eigenlijk drie slagen in één. Er is ook micro financiering aan gekoppeld. Dat is de 3-

eenheid die je nodig hebt om een ondernemer succesvol van start te laten gaan. Begeleiding, oplei-

ding en micro financiering.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Vreugdenhil: "Ik vind het een vrij lastige vraag. De vraag naar knelpunten. U vraagt eigen-

lijk: ziet u binnen uw rol van initiator, facilitator en stimulator en lobbyist, knelpunten? Zo begrijp 

ik het. Of zegt u: nee, we zijn best bereid om de rol van de provincie uit te breiden. Er zijn genoeg 

knelpunten. Lees de rapporten!” 

 

De heer Oost: "Dat laatste, daar hebben we het nog niet over, dat komt hierna pas. Het gaat in het 

bijzonder om de eerste vraag.” 

 

De voorzitter: "U zou de vraag zo kunnen uitleggen: heeft u uw werk de afgelopen jaren kunnen 

doen dankzij of ondanks de provincie." 

 

De heer Vreugdenhil: "Ik denk dat de provincie een belangrijke rol heeft gespeeld. Ook in de per-

soon van Andries Greiner. Als zichtbaar beeld van het beleid dat in Flevoland wordt voorgestaan. Ik 

denk dat, dat heel goed is. Ik denk echter dat er genoeg knelpunten zijn en dat iedereen voor zich 

dat probeert op te lossen. We weten elkaar gelukkig te vinden in allerlei gremia. Toch zijn er nog 

genoeg knelpunten die opgelost moeten worden. Of dat nu ligt op het niveau van de periode vlak na 

de start of op het niveau van het creëren van faciliteiten voor dat men kan starten of op het niveau: 

hoe bied je nu een zodanig netwerk aan waarin de ondernemer de oplossingen vindt van de proble-

men waar hij voorstaat of de opleiding vindt die hij zelf nuttig acht. Wij staan nu allemaal individu-

eel voor die vraag. En soms in combinatie. Ik denk dat de provincie een rol zou kunnen spelen om 

daar een structuur in aan te brengen en te kijken of daar bovenuit iets gedaan zou kunnen worden 

wat nuttig en nodig is. Wat boven de mogelijkheden van de individuele instellingen uitgaat. Dat is 

een heel algemeen knelpunt." 

 

De heer Oost: "Ja, dat is een algemeen knelpunt. Als ik de heer Bakker goed begrijp zijn er andere 

provincies die dat, vanuit de provincies geïnitieerd, anders doen. De oplossingen die daar geboden 

worden, hoor ik hier ook allemaal weer min of meer terugkomen.” 

 

De heer Bakker: “Het is een project waar provincie, gemeenten en de Kamer van Koophandel bij 

betrokken zijn. Als je dat in elkaar kunt schuiven ben je meteen van het probleem af dat er heel 

veel wordt aangeboden. Het wordt eigenlijk versnipperd aangeboden. Wij weten elkaar heel goed 

te vinden. Dat is het voordeel van Flevoland maar ik denk dat juist overzicht voor de starter wel erg 

belangrijk is. Waar moet ik wezen? Wie heb ik daarvoor nodig? Als je daar een overzicht voor bied 

denk ik dat je een heel eind op de goede weg bent.” 

 

De heer Oost: "Hebben we daar een Startersregiegroep voor die dat allemaal regelt?" 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Die regelt het niet allemaal maar streeft er wel naar alle partijen bij 

elkaar te brengen. Dat we goed weten van elkaar wat we doen en elkaar op de hoogte houden van 

wat we doen. Waar mogelijk samenwerking te zoeken. Een groot ontbrekend onderdeel binnen de 

Startersregiegroep is dat er geen pot met geld bij is. Er zijn geen financiële middelen. We zijn 

allemaal van goede wil en willen heel graag samenwerken maar als individuele partij missen we de 

financiën om dat goed neer te kunnen zetten.” 

 

Mevrouw Ten Kroode: "Ik denk dat hier een regievraag ligt. Het is duidelijk wat er allemaal nodig is. 

Het is de vraag wie de regie voert op dit domein. Het is een ingewikkeld domein want het is een 

nichemarkt waar heel veel partijen eindverantwoordelijk voor zouden kunnen zijn. Iedereen is 

tegelijkertijd een klein beetje verantwoordelijk. Als ik naar Flevoland kijk, vind ik het een geweldi-

ge provincie met zes steden. De vraag is wie hier nu de eindverantwoordelijkheid wil dragen. De 

meest aangewezen partijen zijn de provincie en de Kamer van Koophandel. Zorgen dat de witte 

vlekken opgelost worden maar ook samen optrekken naar het Rijk om te zorgen dat het Rijk zijn 

verantwoordelijkheid oppakt, of de belastingdienst of de coöperaties. Als initiator, als lobbyist. 

Maar er mist hier een stukje en wie gaat dat oppakken?" 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Dijkstra: "Ik zou willen terugkomen op de tweejarige projecten die niet omgezet worden in 

structurele projecten. Welke rol heeft u daar ondervonden van de provincie? Ik denk dat mijnheer 

Stijnenbosch daar wel antwoord op zou kunnen geven." 

 

De heer Stijnenbosch: "U geeft financiële ondersteuning en dan blijkt dat het goed aanslaat. Dat het 

past in het geheel. Dan valt de financiering weer weg en houdt het weer op. Ik denk dat, dat het 

grootste probleem is waar u als provincie, als facilitator tegenaan loopt. Ik mis eigenlijk het volgen 

van starters in de loop van de tijd die volgt op de tijd dat ze ondersteund zijn. Wat is er van over? 

Hoeveel werkgelegenheid heeft het opgeleverd? Is het de moeite waard geweest? Twee problemen: 

a. Als blijkt dat het heel goed past dan moet je het structureel inbedden. Dan kun je niet zeggen: ik 

stop er na twee jaar mee want het geld is op. Als tweede zou je na moeten gaan: we hebben aller-

lei ondersteuning aan starters geboden, hoeveel werkgelegenheid heeft dat opgeleverd? Bestaan ze 

nog? Et cetera. Ik ben deels onderzoeker. Ik zou het willen weten. Meten is weten. Je moet het op 

longitude willen volgen. Want tweederde komt niet. Een derde komt wel. Er zijn heel veel starters 

in Flevoland. Hoeveel werkgelegenheid levert dat op. Na hoeveel jaar zijn ze er nog en zijn ze dan 

nog in Flevoland. Kunnen wij, als ze weg zijn gegaan, er wat aan doen zodat ze in Flevoland zouden 

blijven. Ongeacht alle ondersteuning.” 

 

De heer Taskin: "Ik ben uitgedaagd door de commissieleden om vragen te stellen. Omdat er zoveel 

voorzieningen in Flevoland zijn, zijn deze versnipperd. Starters weten niet waar ze moeten zijn. 

Daarom wil ik pleiten voor één loket functie. Hoe denkt u daarover?" 

 

De voorzitter: "Er wordt gevraagd om te reageren op de suggestie of die ‘één loket functie' versterkt 

moet worden.” 

 

De heer Bokkers: "Van de week was de Startersregiegroep bij elkaar. Ik denk dat één loket functie, 

analoog of digitaal, de Kamer van Koophandel is. Daar waren wij het min of meer over eens." 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Natuurlijk is het zo dat iedere ondernemer een keer bij ons verschijnt om 

zich in te schrijven. Zo ben je al snel het ene loket. Daar kan nog het één en ander aan verbeterd 

worden. Daar hebben wij wensen voor, vergelijkbaar met het voorstel dat er een startersparaplu 

komt. Zelf zou ik dat het liefste bij de Kamer van Koophandel zien. Dat de website van de Kamer 

van Koophandel wordt uitgebreid. Er komen al heel veel startende ondernemers en er wordt al heel 

veel doorverwezen naar andere partijen in de regio. Dat zou uitgebreid kunnen worden met een 

scan voor ondernemers aan het begin. Met bijpassende begeleiding zodat niet iedereen alle bege-

leidingstrajecten doorloopt. Dat van tevoren in kaart wordt gebracht wat nodig is. Met als afsluiting 

een certificaat. Niet iedereen heeft het nodig. Ondernemers die al begonnen zijn, zouden bijvoor-

beeld met een coach aan de slag kunnen gaan. Dan heb je iedereen onder die startersparaplu gehad 

en heb je ook gelijk inhoud gegeven aan het ene loket.” 

 

De heer Stijnenbosch: “Ik denk dat duidelijk moet zijn dat door het ministerie van Economische 

Zaken landelijk afgesproken is dat de Kamer van Koophandel de eerstelijns verzorging van de star-

tende bedrijven op zich neemt. Daar heeft de gemeente geen taak in, de bank geen taak in en de 

provincie geen taak in. Daar moeten we duidelijk over zijn. Dat is een wettelijke taak. De tweede-

lijns verzorging kan deels gedaan worden maar kan deels ook doorverwezen worden omdat dit in de 

vrije markt kan. Een boekhouder, een bank etc.” 

 

Mevrouw Wielandt: “Daar wil ik op aanvullen dat die loketfunctie er niet zomaar is. Daar moet je 

aan werken. Ik denk dat we er als Kamer van Koophandel mee bezig zijn doordat wij in Flevoland nu 

ook de inschrijving voor de belastingdienst bij de Kamer laten plaatsvinden. Dat is stap 1. Stap 

nummer 2 is het pilotproject dat per 1 januari bij het ZLF gaat lopen. De intake daarvoor zal ge-

deeltelijke bij het loket van de Kamer van Koophandel plaatsvinden zodat steeds duidelijker wordt 

dat de Kamer dat loket moet zijn. Dat zal, voor zover dat kan, verder uitgebreid moeten worden. 

Wij zetten wel stappen daartoe.”  

 



 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Ebels: “Ik heb behoefte om te reageren op de één loket functie en de eerstelijns en twee-

delijns voorlichting en begeleiding die worden genoemd. Ik moet zeggen dat ik het zelf altijd heel 

ingewikkeld vind om te bepalen wat eerstelijns en wat tweedelijns is. De Kamer geeft eerstelijns 

begeleiding en de tweede lijn - daar versta ik dan onder individuele begeleiding, opleiding, training 

en coaching – moet aan de marktpartijen worden overgelaten. Ervaring binnen Starterspunt Flevo-

land heeft geleerd dat er een hele grote groep is die zich die marktpartijen nog niet kan permitte-

ren omdat zij de commerciële tarieven nog niet kan betalen. In die zin ligt er een rol om gesubsidi-

eerde tweedelijns begeleiding mogelijk te maken. Op basis van ervaringen van Starterspunt Flevo-

land is bekend dat daar grote behoefte aan is.” 

 

De heer Oost: “Wettelijk mag dat toch niet?”  

 

De heer Stijnenbosch: “Jawel. De eerste lijn is dat je, je inschrijft en tegen een kleine bijdrage een 

cursus kunt volgen. Dat is vrijwillig. De tweede lijn is alles wat je individueel doet. De Kamer mag 

dat niet omdat dat aan marktpartijen is. Dat zou concurrentievervalsing zijn. Alles wat u zegt is 

tweedelijns en dat mag. Dat hoeft de Kamer niet te doen. De Kamer doet alleen de eerste intake. 

Als je een onderneming begint is het haar taak om die starters voor de eerste valkuilen te behoe-

den.” 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: ”Wij zijn daar inmiddels een stapje verder in gegaan. Wij doen ook een 

stukje tweedelijns voorlichting. Dat doen wij samen met commerciële partijen. Wij mogen niet 

concurrentievervalsend werken. Dat willen wij ook niet.” 

 

De heer Tadema: “Dus als ik als startend ondernemer wil starten en ik zeg: ik heb eigenlijk een 

goede boekhouder nodig – ik wil niet iemand die over het randje van de wet heengaat- zouden jullie 

daarin kunnen adviseren. Dan zit je op een heel gevaarlijk vlak volgens mij.” 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: “Ja, dat klopt. Wij zullen ook echt niet één accountantskantoor aanbeve-

len. We werken wel samen met de Nederlandse orde van AA accountants. Dat geeft de kwaliteit 

aan. Het is mogelijk om als startende ondernemer bij de Kamer van Koophandel accountantsspreek-

uur te volgen. Alle accountants die bij de orde zijn aangesloten wisselen elkaar af en houden 

spreekuur. Zo krijgen startende ondernemers een eerste antwoord op vragen op het terrein van de 

accountants en zo kunnen de accountants ook kenbaar maken wat hun diensten precies zijn. Er zit 

ook een kwaliteitsgarantie aan vast. Daarnaast krijgt de accountant ook de gelegenheid om te 

kijken welke diensten hij kan aanbieden aan de startende ondernemer. Dat doen deze accountants 

overigens gratis.” 

 

De heer Tadema: "Ik begrijp het maar ik hoor nu eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant hoor ik u 

zeggen dat de starter last heeft van de hoge tarieven. Ik hoor u praten over accountants. Dan denk 

ik meteen dat kost € 100 per uur. Een groot boekhoudkantoor is een stuk goedkoper dan een ac-

countant. Als startende ondernemer zou ik het laagste tarief willen hebben. Het moet wel goed 

gebeuren maar voor de omzetbelasting heb je niet altijd een accountant nodig.” 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Nee, dat klopt. Wij werken samen met de Nederlandse orde van AA ac-

countants maar er bestaat ook een orde van boekhoudkantoren. Daar hebben wij ook adressen en 

overzichten van. Die worden ook onder de aandacht gebracht. Het is niet aan een individuele voor-

lichter van de Kamer van Koophandel om te zeggen: Dan moet je die en die hebben want die is heel 

goed. Dat kan natuurlijk niet. Het is wel de rol van de Kamer om bijeenkomsten te organiseren over 

het belang van het voeren van een goede administratie. Daar nodigen we dan een accountantskan-

toor en soms een boekhoudkantoor voor uit. Zij kunnen het verhaal vertellen. Een algemeen verhaal 

waar een ondernemer mee verder kan. Zodat hij zijn eigen netwerk kan uitbreiden en iemand kan 

uitzoeken die echt betrouwbaar is." 

 

De voorzitter: "Ik constateer twee dingen. Dat kunt u met mij eens zijn of niet. De eerste constate-

ring is dat we steeds verder van de centrale vraag afdwalen. Ten tweede constateer ik dat er nog 



 

 

 

 

 

 

 

veel meer te zeggen is. Toch wil ik als voorzitter ingrijpen en tot een afronding van deze eerste 

ronde komen. Tenzij er nog behoefte is aan een nabrander die zich richt op de centrale vraag: hoe 

verhoudt zich de rol van de provincie tot het door uw organisaties uitgevoerde startersbeleid. In de 

tweede ronde gaan we daar naar aanleiding van enkele specifieke projecten nog dieper op in. Is er 

van u iemand die nog een oproep, een statement, een vraag, een hartenwens, een hartenkreet of 

een ontboezeming heeft?” 

 

Mevrouw Boerrigter: "Dit is een echte nabrander. De ontwikkelingsmaatschappij zou niet haar tech-

nofonds, haar investeerdersnetwerk en haar fast forward project kunnen doen, zonder de provin-

cie." 

 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, dat is een bijzonder statement.” 

 

Mevrouw Van den Berg: "Zonder de provincie hadden we minder starters vanuit een uitkering gehad. 

Dat wil ik graag nog even meegeven. Ik denk dat, dat heel belangrijk is. Zonder de lobby in Den 

Haag hadden we misschien ook per 1 januari de micro financiering niet gehad in Flevoland.” 

 

De voorzitter: "Dan stel ik voor om met deze nabranders deze eerste ronde af te sluiten. Wij hebben 

bedacht dat wij voor de pauze, de projecten die in de tweede ronde centraal zullen staan, kort (2 à 

3 minuten per project) de gelegenheid willen geven om uw project en de relatie van uw project 

met de provincie aan alle aanwezigen toe te lichten. Wij kunnen ons voorstellen dat u van elkaar 

ook niet alle projecten kent. De commissie heeft natuurlijk de projectplannen gezien en de subsi-

dieovereenkomsten gezien maar het gevoel dat je daarbij krijgt is toch anders dan het gevoel dat u 

aan ons kunt overbrengen. De vraag aan de vertegenwoordigers van de vier projecten: Startersdag, 

Flevopenningen, Starterspunt Flevoland en Kids in Bizz is om voor elk van die vier projecten in 2 à 3 

minuten ons iets te vertellen over die projecten en de rol van de provincie daarin. Ik weet dat er 

voor de verschillende projecten meerdere vertegenwoordigers aanwezig zijn. Ik begin onderaan het 

lijstje bij Kids in Bizz. Mag ik de heer Filius daarover het woord geven. U hebt de afgelopen jaren 

het project Kids in Bizz uitgevoerd en wij zijn erg benieuwd wat u gedaan heeft.” 

 

De heer Filius: "Dank u wel voorzitter. Kids in Bizz is een project van de Stichting Jong Ondernemen. 

Jong Ondernemen is een non profit organisatie die zich bezighoudt met het stimuleren van onder-

nemerschap bij jongeren. Dat doen wij door projecten aan te bieden aan scholen. Langs de hele 

leerlijn. Studenten en leerlingen kunnen hierdoor in aanraking komen met ondernemerschap. Puur 

om te kijken of het ondernemerschap wat voor hen is. Wat voor kansen het biedt maar ook wat de 

valkuilen zijn en wat het niet biedt. Het unieke van Jong Ondernemen is dat we een project aan-

bieden op basis van learning by doing en wij gebruiken daarvoor altijd echte producten en echt 

geld. Wij denken dat je uitsluitend kennis kunt maken met het ondernemerschap door het echt te 

doen. Daarnaast koppelen wij aan elk project een zakelijke begeleider uit het bedrijfsleven. Kids in 

Bizz is een project voor de basisschool en speelt zich af in groep zeven en acht. In vijf dagdelen 

gaan de kinderen een bedrijfje oprichten en runnen. Zij krijgen daarbij vijf onderwerpen die te 

maken hebben met het ondernemerschap. In groepjes van zes leerlingen gaan ze een dergelijk 

bedrijfje runnen. Ze gaan producten verkopen van Fair Trade. Dat hebben wij om twee redenen 

gedaan. A. je steunt met Fair Trade een goed doel en B. het zijn producten die over het algemeen 

eenvoudig te verkopen zijn voor de leerlingen. Als je heel kort kijkt naar de vijf dagdelen dan zie je 

dat de leerlingen elk dagdeel een bepaald onderwerp krijgen. Dagdeel één is een introductie, 

functies verdelen, kennismaken met de producten van Fair Trade. Ze krijgen te zien welke pro-

ducten ze kunnen gaan leveren. Het leuke is dat we vervolgens tegen die bedrijfjes zeggen: we 

gaan het een beetje moeilijker maken want jullie mogen niet 12 producten gaan verkopen maar 

jullie moeten er één uitkiezen. Met andere woorden jullie zullen er achter moeten komen wat de 

klant wil. We leren ze dus te denken vanuit de klant. Marktonderzoek. In dagdeel twee komen ze 

terug met de evaluatie van het marktonderzoek. Ze krijgen dan de productkeuze. Zij kiezen bij-

voorbeeld voor een pak koffie. Ze moeten de producten dan bestellen. Vervolgens gaat het over 

marketing waarbij wij proberen duidelijk te maken waarom marketing zo belangrijk is. Je moet je 

product zien kwijt te raken dus mensen zullen dat moeten weten. Vervolgens gaan ze aan de slag 



 

 

 

 

 

 

 

met het maken van een marketingcampagne. Ze moeten reclame maken, flyers maken, knippen, 

plakken, een website maken. In dagdeel drie zijn de producten binnen gekomen en willen wij de 

leerlingen kennis laten maken met de productie. Het is erg grappig. Kinderen krijgen een doos met 

pakken koffie binnen en begrijpen dan ineens dat ze het zo niet aan de klant kunnen geven. Je 

moet er iets unieks, iets leuks mee doen. Ze gaan dan aan de gang om een unieke verpakking te 

maken en het presenteren van hun producten. Dagdeel vier is de verkoopdag. Ze gaan dan langs de 

deur om hun producten te verkopen. Erg leuk. Het zijn over het algemeen producten die vrij een-

voudig te verkopen zijn. Dat hebben wij bewust gedaan. Je bent een knappe vent of dame als je 

nee zegt tegen een kind dat een pak koffie komt verkopen voor een goed doel. Het gebeurt ook wel 

dat er wat op school georganiseerd wordt. Bijvoorbeeld een markt op woensdagmiddag. Er komen 

ouders, familie en vrienden en daar worden de producten aan verkocht. Dag 5 heeft te maken met 

de financiën. We vertellen wat er allemaal gebeurt in een bedrijf. Hoe belangrijk de financiën zijn. 

We vertellen wat over BTW, vertellen wat over kosten maar we houden het laagdrempelig en sim-

pel. Zij gaan uiteindelijk hun winst berekenen. De winst is de verkoopprijs min de inkoopprijs. Het 

leuke ervan is dat de winst wordt geschonken aan een goed doel dat door de kinderen is verzonnen. 

Het gaat vaak naar het kinderkankerfonds of het wereldnatuurfonds of dat soort instellingen. Aan 

het einde van de dag kunnen zij kijken of er een winnaar van de school is. Ze krijgen dan een certi-

ficaat van Jong Ondernemen dat ze met Kids in Bizz meegedaan hebben. Het leuke ervan is dat je 

met dit project dat naar de scholen toe kosteloos wordt aangeboden, twee goede doelen steunt. We 

proberen kinderen bewust te maken van het ondernemerschap en een ondernemende houding te 

hebben. Kinderen hebben van nature een ondernemende houding. Gaandeweg het leven verdwijnt 

die ondernemende houding. Ik zeg altijd: welk kind heeft op Koninginnedag niet voor zijn huis op 

een kleedje spullen zitten verkopen. Met Kids in Bizz proberen wij dat levendig te houden. Daar-

naast is het heel erg leuk dat je de vaardigheden die ze gedurende acht jaar opgedaan hebben in 

hun lagere schooltijd (niet alleen rekenen en taal maar ook dingen als samenwerken, ruzie maken 

en er weer uitkomen) in een project terugkrijgen. Het wordt begeleid door Jong Ondernemen. Jong 

Ondernemen levert ook altijd een zakelijk begeleider. Het is heel leuk dat er iemand van buiten op 

school komt. Een ondernemer die vanuit zijn praktijk gaat vertellen over het ondernemerschap en 

de kinderen daarmee helpt. Tenslotte, zoals ik al zei, wordt het kosteloos aangeboden aan scholen. 

Het is ook nog interessant om te melden dat het risico dat scholen zouden lopen als de leerlingen 

verlies zouden maken wordt afgedekt door Jong Ondernemen. Zij neemt eventuele verliezen van de 

scholen op zich. Ik kan gelukkig zeggen dat, dat de afgelopen drie jaar slechts één keer is voorge-

komen. In 2006 en 2007 hebben 20 scholen in Flevoland hieraan meegedaan. In 2007/2008 hebben 

22 scholen er aan meegedaan. Het is dus een project dat behoorlijk gedragen wordt binnen Flevo-

land.”  

 

De voorzitter: "Is de rol van de provincie hier de rol van subsidiegever geweest?" 

 

De heer Filius: "De provincie is inderdaad subsidiegever geweest. Jong Ondernemen is een kleine 

organisatie. We hebben samenwerking gezocht met Technocentrum Flevoland die al veel contacten 

heeft met scholen. Jong Ondernemen is erg op zoek naar samenwerking. De provincie heeft financi-

ele middelen geleverd maar ook geholpen met het openbreken van netwerken en het zoeken van 

ondernemers die eraan mee willen werken.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Dat leidt straks vast tot heel veel vragen. We gaan nu naar het tweede 

project. Dat is Starterspunt Flevoland. Wie wil daarover vertellen. Mevrouw Ebels.” 

 

Mevrouw Ebels: “Dank u wel. Even een toelichting om het kader van Starterspunt Flevoland helder 

neer te zetten. Starterspunt Flevoland was een tweedelig project. Eén deel was een onderzoek naar 

de infrastructuur en financieringsmogelijkheden voor starters in huisvesting. Het onderzoeksgedeel-

te is uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Het andere onderdeel van Starterspunt Flevoland 

was de begeleiding van kansrijke starters en gevestigde ondernemers. De doelstelling van het pro-

ject was bij aanvang om 40 gevestigde ondernemers en 60 kansrijke starters te begeleiden. De 

opzet was ook dat van uit een bedrijfsverzamelgebouw in Lelystad drie groepen van 20 kansrijke 

starters gedurende een periode van zes maanden onder intensieve begeleiding zouden staan. Ze 



 

 

 

 

 

 

 

kregen daarbij de beschikking over een flexibele werkplek. Er was een werkplek, begeleiding en 

groepsgewijze facilitering en ondersteuning naar het zelfstandig ondernemerschap. Wij zijn er in de 

loop van de tijd achter gekomen dat de behoefte aan een flexibele werkplek zeer beperkt was. Men 

was liever buiten dan binnen. Men was op straat bezig met marktonderzoek en dergelijke. Ook 

bleek, bij de mensen die zich bij ons melden, dat lang niet iedereen behoefte had aan trajectmati-

ge begeleiding. Een hele grote groep die zich bij ons melden had een vraag. Zij wilden graag ant-

woord op hun vraag. Ik heb het in de vorige ronde ook al gehoord. Een ondernemer komt binnen 

met een vraag en wil direct een oplossing. Hij wil daarvoor niet zes maanden in een traject. Wij 

hebben de provincie als zeer meewerkend, faciliterend en meedenkend ervaren. Wij werden niet 

gedwongen in vaste kaders van een project maar daar waar een verandering nodig was hebben wij 

die ook kunnen aanbrengen. In overleg met de provincie Flevoland hebben wij besloten om een 

menukaart te maken. Op de menukaart stond: individueel advies, training, groepsbegeleiding voor 

een periode van zes maanden, de mogelijkheid om gebruik te maken van een flexibele werkplek en 

netwerk bijeenkomsten. Elke ondernemer die zich bij ons meldde, kon naar eigen inzicht uit de 

menukaart kiezen wat hij op dat moment nodig had en waar hij aan wilde deelnemen. Dat leidde in 

Lelystad tot regelmatige leegstand van de flexibele werkplekken. Het leidde ook tot een groeiende 

groep deelnemers. Wij hebben in de periode van Starterspunt Flevoland die verlengd is tot 1 juli 

2008 - hij zou lopen tot 1 maart maar is dankzij extra geld van de provincie verlengd- 441 mensen 

gesproken. Onze ervaring is dat wij een latente groep hebben weten aan te boren in Flevoland die 

op een of andere manier de bestaande begeleidingsvormen zoals de Kamer van Koophandel of 

andere instanties niet wist te vinden en zich wel bij ons meldde. Er waren prestarters, starters en 

gevestigde ondernemers. Onder prestarters schaar ik de mensen die met ideeën rondlopen om te 

gaan starten. Wat ook al bij het Starterstraject van de Kamer is aangegeven is dat deze mensen zich 

aan het oriënteren zijn. Is het haalbaar, ga ik het doen of ga ik het niet doen. Uiteindelijk zijn er 

176 van deze mensen bij ons langs geweest voor een gesprek. Een aantal daarvan wist na een ge-

sprek dat het hen niet zou gaan lukken. Een aantal mensen is verder begeleid. We hebben 164 

kansrijke starters begeleid en we hebben 73 gevestigde ondernemers begeleid. Een hele grote groep 

kansrijke starters zit in de startfase. 40 procent van ons totaal aantal deelnemers waren mensen die 

tussen nul tot anderhalf jaar bezig waren. Veel aandacht dus voor starters. Wat is de definitie van 

een starter. Er is ook een hele grote groep die net na de start behoefte heeft aan begeleiding. Er is 

veel gezegd over bedrijfshuisvesting, financiering en dat soort zaken. Onze ervaring is dat, dat niet 

de primaire vragen waren waar mensen begeleiding en ondersteuning bij nodig hadden. Aan het 

eind van Starterspunt Flevoland hebben wij een evaluatie gedaan. De drie hoofdvragen die daaruit 

naar boven kwamen waren: hoe doe ik mijn marketing, hoe doe ik mijn acquisitie, hoe presenteer ik 

mij als ondernemer. Het gaat meer om het veiligheidsniveau dat het kennisniveau. Kwantitatief zijn 

wij uitermate tevreden. We hebben een groep weten te bereiken die wel degelijk behoefte heeft 

aan begeleiding. Ik denk dat het ook nog leuk is om te melden dat wij ten opzichte van de oor-

spronkelijke doelstelling van 130 ondernemers waar van 15 minderheden, uiteindelijk 400 klanten 

zich bij ons hebben gemeld waarvan een kwart allochtoon was. We hebben op een gegeven moment 

in Almere ook een kantoor geopend omdat een groot deel van onze klanten uit Almere kwamen. Dat 

droeg in behoorlijke mate bij aan de kleurrijkheid van ons klantenbestand. Het is misschien ook nog 

grappig om te melden dat in de loop van Starterspunt Flevoland de kleurrijkheid van het onderne-

merschap aandachtspunt is geworden. Wij wilden dat stimuleren en binnen Starterspunt Flevoland 

hebben wij ervaren dat door mond op mondreclame zich een heleboel mensen, van oorspronkelijk 

niet Nederlandse afkomst, zich bij ons hebben gemeld. Dat waren de hoofdpunten van twee jaar 

Starterspunt Flevoland. 

 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Wichard van Flevopenningen.” 

 

Mevrouw Wielandt: “Mag ik mijn aandeel in de Starterspunt Flevoland even kort formuleren. Wij 

zijn gevraagd door de provincie om onderzoek te doen naar de knelpunten op het gebied van micro 

financiering, bedrijfshuisvesting en informatievoorzieningen. Als het goed is hebt u het rapport 

ontvangen. De grootste knelpunten zijn hier vandaag eigenlijk al op tafel gekomen. Zij komen in de 

tweede ronde denk ik nog ruim aan bod. Er is een plan van aanpak geschreven. Wat er vooral uit is 

gekomen zijn de moeilijkheden van mensen die al gestart zijn maar willen gaan groeien. Huisvesting 



 

 

 

 

 

 

 

is niet zo’n groot probleem. Bij de detailhandel en horeca is het nog wel een aandachtspunt. Bij 

informatievoorziening kan ik aangeven dat het aan elkaar knopen van allerlei zaken een aandachts-

punt is. Wat de micro financiering betreft bleek dat tijdens het project er al een gedeelte van een 

oplossing werd geschetst doordat we een borgstellingregeling kregen bij het ZOF. In januari zal er 

een verbreding van het project plaatsvinden waardoor een gedeelte van de financiering voor een 

groot gedeelte is opgelost. In de tweede ronde zullen we verder op de inhoud ingaan.” 

 

Mevrouw Wichard; “Dank u wel, voorzitter. De Fevopenning is een onderscheiding voor uitmuntend 

ondernemerschap. In die zin onderscheid het zich van de grote groepen die hier genoemd zijn. Er 

zijn er 3 waarvan er 1 voor startende ondernemers is. Ik ben de tel een beetje kwijt maar de heer 

Algra weet waarschijnlijk wel of het klopt dat we het volgend jaar voor de vijfde keer gaan houden. 

Het doel van de Flevopenningen is om te laten zien dat ondernemerschap ook geweldig leuk kan zijn 

en waardering verdiend. Voor de Flevopenning ‘startende ondernemers’ hebben we in de afgelopen 

jaren gemerkt dat de starters zelf soms wat terughoudend zijn om zichzelf aan te melden. In de 

samenwerking tussen provincie, Kamer van Koophandel en een extern organiserend bureau hebben 

wij steeds geprobeerd om de starters te stimuleren op zichzelf maar ook elkaar, aan te melden. We 

hebben ook gemerkt dat vrijwel iedereen die genomineerd werd daar bijzonder veel effecten van 

heeft ondervonden. Zoals bekendheid binnen maar ook buiten Flevoland. Het winnen van de prijs op 

zich is natuurlijk de ultieme ervaring op dat punt. Ik denk dat het voor veel starters een goede 

voorbeeldfunctie heeft. Dat je laat zien: zo kan het dus. Elke starter heeft ook zijn of haar eigen 

verhaal. In een apart magazine dat wordt uitgegeven, wordt ook het verhaal van de starter in kwes-

tie gegeven. Dan zie je dat het pad van die starter niet altijd over rozen gaat. Als iemand deson-

danks toch uiteindelijk op het podium komt te staan en de onderscheiding krijgt, is dat ook voor 

andere starters een enorme stimulans. Ik denk dat ik het hierbij kan laten, voorzitter." 

 

De voorzitter: "Was de rol van de provincie hier die van initiatiefnemer en subsidiënt?" 

 

Mevrouw Wichard: "De provincie is initiatiefnemer samen met de Kamer van Koophandel. Zij is 

subsidiegever voor dat deel dat niet door sponsoren gedekt wordt." 

 

De voorzitter: "Dank u wel. Over het volgende onderwerp zou ikzelf ook heel veel kunnen vertellen. 

Maar de heer Bakker zal namens de Startersdag iets vertellen." 

 

De heer Bakker: "Op zich wel vreemd dat ik nu wat over de Startersdag ga vertellen. Het is een 

initiatief van de Kamer van Koophandel. Ik heb het vele malen georganiseerd namens de Kamer van 

Koophandel. Startersdag is een evenement dat door de Kamers van Koophandel in Nederland wordt 

aangeboden op de eerste zaterdag van november. Overal in het land wordt dan een Startersdag 

georganiseerd. Die dag bestaat uit een aantal delen. Het grootste deel is de informatiemarkt waar 

de starter terecht kan. Hij ontmoet daar een groot aantal intermediairs en commerciële aanbieders 

van startersproducten. Waaronder de belastingdienst, accountantskantoren, boekhouders, en nota-

rissen. Alles wat je als starter nodig denkt te hebben voor je onderneming. De informatiemarkt 

bestaat uit een aantal kramen of stands waar de starter langs kan gaan. Op die manier kan hij 

informatie verzamelen. Het tweede deel van de Startersdag bestaat uit een flink aantal workshops 

die tijdens die dag georganiseerd worden. De starter kan daar collectief informatie tot zich nemen. 

Er wordt verteld over de belasting, hoe presenteer je jezelf, hoe geef je, je marketing vorm. Het 

derde aspect was een individueel gesprek. Dit onderdeel is na een aantal startersdagen afgeschaft 

omdat er niet veel behoefte aan was. In beginsel heeft de Kamer van Koophandel dit georganiseerd 

in haar eigen pand. Wij verwachtten de eerste keer 250 bezoekers. We kregen echter 400 bezoe-

kers. De tweede keer hebben wij het ook nog in ons eigen pand georganiseerd. Toen kregen we 600 

bezoekers. Dat werd te veel. Vanaf dat moment zijn wij naar externe locaties gaan kijken. We 

kwamen tot de conclusie dat we het bij ons pand in de buurt moesten doen. De starter kent immers 

de weg naar de Kamer van Koophandel. Er is toen een grote tent neergezet op de parkeerplaats en 

daar hielden wij de startersdagen in. Een grote tent neerzetten bracht veel kosten met zich mee. 

De Startersdag was voor de Kamer van Koophandel een kostenneutraal element. De sponsoren 

zorgden voor de inkomsten waarmee wij de kosten van de tent en de standbouw konden dekken. 



 

 

 

 

 

 

 

Dat ging niet meer met een dergelijke investering voor de tent. Daar heeft de provincie, voor het 

deel dat niet door sponsors werd opgebracht, bijgesprongen. We kregen dat jaar 800 bezoekers. Het 

jaar daarna hebben we het nog een keer in Lelystad gedaan in de tent. Inmiddels wordt de Starters-

dag in Almere georganiseerd. Dat is de Startersdag en de rol van de provincie daarin." 

 

Mevrouw Wichard: "Het komt misschien zometeen nog aan bod maar ik wil hier nog even een aan-

vulling op geven. De rol van de provincie was inderdaad het financieren van de tent. De financiering 

maakt het echter ook mogelijk om huis aan huis flyers te verspreiden zodat je een hele brede 

doelgroep weet te bereiken. Dat is een belangrijk element wat aan het succes van de startersdagen 

heeft bijgedragen." 

 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij een kwartier gaan schorsen. Rond 15:30 uur gaan 

wij hier weer verder.” 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: " Dames en heren, ik heb het in mijn inleiding niet gezegd maar we hadden natuurlijk 

ook de doelstelling om deze dag tot een netwerkactiviteit voor al diegenen die zich bezighouden 

met het startersbeleid en de uitvoering daarvan, te laten zijn. Die doelstelling is in ieder geval 

tijdens deze korte pauze en de lunch hieraan voorafgaand, ruimschoots ingevuld. Ik begrijp dat het 

voor sommige zelfs moeite kost om weer over te gaan naar de zakelijke kant van deze bijeenkomst. 

Voor de pauze zijn wij geëindigd met een toelichting op vier projecten die mede dankzij de provin-

cie de afgelopen jaren uitgevoerd konden worden. Er zit een overeenkomst in de projecten maar 

ook een variatie. De commissie heeft geprobeerd om deze projecten te relateren aan de beleids-

thema's van het startersbeleid. Zoals het algemeen stimuleren, bewustwording, kennis, vaardighe-

den, infrastructuur en voorzieningen. Deze vier projecten hebben allemaal op onderdelen van die 

beleidsthema's eigen doelstellingen. Over die doelstellingen en over de betekenis van de provincie 

in die projecten en over het realiseren van doelstellingen wil de commissie graag in de tweede 

ronde met u in gesprek. Het ligt voor de hand dat daarin vooral de deelnemers aan de projecten 

gevraagd wordt om te reageren. Mocht u echter vanuit een ander project of een andere hoedanig-

heid in willen gaan op de vragen die gesteld worden, dan kunt u zich melden. Vanuit de commissie 

zijn de heren Taskin, Demirbilek en Oost de eerste woordvoerders in deze ronde." 

 

De heer Taskin: " Voordat wij dieper ingaan op de centrale rol n.l. of te provincie zijn regierol goed 

oppakt en uitvoert, heb ik nog een aantal vragen. Mijn eerste vraag is: welke verwachtingen be-

stonden of bestaan er ten aanzien van de provincie. Wat is de provinciale rol?” 

 

De voorzitter: "Aan wie stelt u die vraag?" 

 

De heer Taskin: "Alle vier mogen reageren." 

 

De heer Filius: "Wij hebben het er al kort over gehad. De rol van de provincie was bij ons tweeledig. 

Zij was ten eerste facilitator door het verlenen van subsidiegeld. Ten tweede gaf zij ondersteuning. 

Het openbreken en gebruikmaken van netwerken zowel binnen het bedrijfsleven als binnen scholen. 

De ondernemer probeert met veel partijen samen te werken. Dan helpen dit soort partijen om je op 

de kaart krijgen.” 

 

De voorzitter: "Daarmee heeft de provincie in uw ogen ook de rol waargemaakt die u van de provin-

cie had verwacht?" 

 

De heer Filius: "Absoluut." 

 

Mevrouw Wielandt: "Ik denk dat bij het project Starterspunt Flevoland de rol van de provincie vrij 

duidelijk was. Zij heeft het initiatief genomen tot het project. Zij heeft in de persoon van de heer 

Algra een projectleider aangesteld en heeft ons gestimuleerd, gefaciliteerd, op bepaalde punten 



 

 

 

 

 

 

 

gelobbyd als het gaat om micro financiering van het ministerie. Wat dat betreft heeft zij geheel aan 

onze verwachtingen voldaan en misschien zelfs nog wat meer doordat er een pro actieve, meeden-

kende houding was." 

 

Mevrouw Ten Kroode: "Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik had gehoopt dat de provincie zou zorgen 

dat de dingen die ontstaan zijn, duurzaam zouden zijn geworden. Wij hebben een latente klanten-

groep aangeboord. Deze groep bleef zich maar melden na afloop van het project. Het is erg lastig 

om te bepalen hoe je daarmee omgaat. Er ligt een hele grote kans voor de provincie Flevoland om 

dat op te pakken. De Europese gelden zijn weggevallen waardoor het moeilijk wordt om de zaak 

gefinancierd te krijgen. Dat is geloof ik ook de vraag die hier voorligt. Het is in deze provincie heel 

goed gegaan omdat er veel middelen zijn binnengekomen. Daar zijn mooie dingen mee gedaan maar 

hoe moet het nu verder?"  

 

De heer Taskin: "Wij gaan daar in deze ronde niet op in. Misschien later. U bent allemaal heel 

tevreden over de bijdrage van de provincie. Op welke manier heeft u uw doelstellingen afgestemd 

met de doelstellingen van de provincie? Voordat u aan een project begint formuleert u uw doelstel-

lingen. Hoe worden deze met de doelstellingen van de provincie afgestemd?" 

 

Mevrouw Wielandt: "Bij het project Starterspunt Flevoland is het geheel uit startersbeleid van de 

provincie voortgevloeid. De doelstellingen zijn van daaruit geformuleerd. Dat was volgens mij heel 

duidelijk." 

 

De heer Algra: "Misschien moet ik daar even een aanvulling op geven. Starterspunt Flevoland is 

geïnitieerd vanuit Europese gelden. Daar zijn ook voorwaarden aan verbonden. Uiteraard is daar ook 

naar gekeken." 

 

De heer Demirbilek: " Mijn vragen zijn algemeen. Ik zou ten eerste van mevrouw Wielandt willen 

weten hoeveel startres tot nu toe vanuit het Starterspunt gestart zijn in de provincie en hoe de 

verhoudingen zijn binnen de zes gemeenten. Ik zou daar graag de percentages van weten.” 

 

 

Mevrouw Wielandt: "Vraagt u dit specifiek voor Starterspunt Flevoland dan geef ik even het woord 

aan B&A want zij hebben het begeleidingstraject daarvan uitgevoerd.” 

 

De voorzitter: "Ik denk dat het niet om de percentages hoeft te gaan. Mevrouw Ebels heeft zojuist 

verteld dat het project succesvol was en dat er veel deelnemers zijn geweest. Ik denk dat de heer 

Demirbilek met zijn vraag bedoeld of het goed verdeeld was over de provincie of dat er een bepaald 

patroon is waaruit blijkt dat er in sommige gemeenten meer of minder succes bereikt wordt met 

het project."  

 

Mevrouw Ebels: " Ik heb de cijfers bij me. Ik zal de percentages voorlezen. 60 procent van onze 

klanten kwam uit Almere. 20 procent kwam uit Lelystad. Viereneenhalf procent kwam uit Dronten 

en drieënhalf procent uit Emmeloord. 3,9 procent kwam uit Zeewolde. Het is ons ook gelukt om op 

Urk binnen te komen daar hebben wij 1 procent van onze klanten. Is dit een antwoord op uw vraag?" 

 

De voorzitter: "Ja, maar ik denk dat de commissie ook bedoeld wat er achter die cijfers zit. Kunt u 

daar iets over zeggen. Waarom zoveel klanten in Almere en waarom was het zo moeilijk om op Urk 

binnen te komen." 

 

Mevrouw Ebels: "Wij zijn begonnen in Lelystad. Op het industrieterrein van het Mac3 park. Dat was 

een plek die niet goed bereikbaar was met het Openbaar vervoer. Ook met de auto was het ver. Een 

grote groep van onze klanten kwam uit Almere. Op het moment dat wij in Almere een kantoor 

hebben geopend, hebben wij gemerkt dat het aantal klanten uit Almere toenam. Wij hadden al 

meer klanten uit Almere en in mijn beleving is het een soort marktwerking dat er meer potentieel 

ondernemerschap in Almere aanwezig is. Doordat wij ons in Almere zijn gaan vestigen heeft de 



 

 

 

 

 

 

 

groei zich daar voortgezet. We hebben veel moeite gedaan om ook op Urk binnen te komen. Het is 

onze ervaring dat het als externe partij moeilijk is om op Urk binnen te komen. Er wordt veel lokaal 

georganiseerd. De behoefte aan externe begeleiding is minder omdat de mensen hun zaken zelf 

organiseren. In Lelystad ging alles volgens verwachting. Zeewolde en Dronten zijn kleinere gemeen-

ten. Het is daarom niet verwonderlijk dat de percentages daar lager liggen. Onze ervaring met 

starterbegeleiding is dat hoe dichter je op de klant zit hoe groter de toevloed uit de directe omge-

ving is. Op het moment dat je op een zichtlocatie zit in een stad als Almere zal je veel Almeerders 

aantrekken. Als je in Dronten een kantoor opent zullen er meer mensen naartoe komen. De reisaf-

stand heeft wel gevolgen voor de toevloed naar een bepaalde plek.” 

 

De heer Demirbilek: "Hoe zit dat met Emmeloord? Ik hoor voor wat betreft de Noordoostpolder 

alleen iets over Urk. Emmeloord hoort toch ook bij de provincie Flevoland. Hoe zit het daarmee?" 

 

Mevrouw Ebels: "Daar zit drieënhalf procent van onze klanten." 

 

De heer Demirbilek: "Hoe is daar de werksituatie. U zegt: op Urk is het moeilijk om iets te bereiken 

want de lokale bevolking doet veel zelf. Hoe zit dat in Emmeloord?" 

 

Mevrouw Ten Kroode: "Urk is een gesloten gemeenschap. Het is lastig om daar binnen te komen en 

vertrouwen te krijgen. Bij ondernemerschap gaat het om mensen die ergens wonen. Dat registreer 

je. Het gaat er echter vooral om waar zij zich willen vestigen. Dat is het meest interessante. We 

hebben mensen in ons bestand die zich willen vestigen in deze provincie. De uiteindelijke vraag is 

waar deze mensen gaan beginnen met een bedrijf. Dat is voor jullie het meest interessante, lijkt 

mij. Daar is niet voldoende bewijs van omdat het project na twee jaar is gestopt." 

 

De heer Oost: "In de toelichting kwam naar voren dat 25 procent van het totale bestand uit alloch-

tonen bestaat. Op een gegeven moment werd die bron aangeboord. Dat is voornamelijk door mond 

op mondreclame gekomen. Kennelijk vonden die mensen de weg naar de Kamer van Koophandel 

niet. Wel naar het Starterspunt. Hoe kwam dat nou?" 

 

Mevrouw Ebels: "Ik zal een poging doen om die vraag te beantwoorden. Doordat er klanten waren 

die tevreden waren met onze dienstverlening en in hun omgeving daarover vertelden, kregen wij 

weer nieuwe klanten. Ik ga ervan uit dat ook goede dienstverlening ertoe heeft bijgedragen dat de 

mond op mondreclame ging werken. Dat mensen elkaar adviseerden om bij ons te gaan praten." 

 

Mevrouw Wielandt: "Ik wil dat wel aanvullen. Ik zal de werkwijze toelichten die wij gezamenlijk 

hebben opgepakt. We hebben ons netwerk aangeboord. We hebben mensen van allochtone afkomst 

in onze omgeving gevraagd of ze dachten dat er binnen hun gemeenschap interesse is in voorlichting 

over het starten van een bedrijf. Daarbij hebben wij ook het ZLF betrokken. Daar zijn B&A en de 

Kamer van Koophandel samen in opgetrokken. Vervolgens zijn wij op locatie voorlichting gaan 

geven. Het is misschien dus niet zozeer: Vinden ze Starterspunt wel en de Kamer van Koophandel 

niet maar wij zijn gezamenlijk naar hen toegegaan en hebben hen aan het handje meegenomen. Wij 

hebben gezegd: Kom, we hebben iets dat ook leuk is voor jullie. Vervolgens konden ze bij de B&A 

groep, bij Starterspunt Flevoland, een intakegesprek hebben. Om te kijken binnen welk begelei-

dingstraject, hetzij Starterspunt Flevoland hetzij een starterstraject van één van de andere partij-

en, zij het beste assen en waar zij behoefte aan hebben. Op die manier hebben wij het aangepakt. 

Wij hebben ze op die manier bij het handje genomen.”  

 

De heer Oost: “U zegt 25%. Volgens mij hebben wij geen 25% allochtonen in de provincie. Dan is het 

een vrij hoog percentage. Als je het breed bekijkt dan bereikt de Kamer van Koophandel niet dat 

25% van de klanten allochtoon is. Hoe kunnen we wat doen met deze ‘leereffecten’?” 

 

De voorzitter: “Ook nu ben ik geneigd uw vraag wat breder op te vatten en ook anderen erbij te 

betrekken. Ik denk dat de politieke relevantie van de vraag is, of het noodzakelijk is om specifiek 



 

 

 

 

 

 

 

doelgroepenbeleid te voeren. Zou de provincie Flevoland zich op bepaalde doelgroepen of regio’s 

moeten richten.” 

 

Mevrouw Ten Kroode: “Even voor de duidelijkheid. Starterspunt Flevoland gaat niet over doelgroe-

penbeleid maar over echt ondernemerschap. Daar herkennen mensen zich ook in. Wat je wel doet is 

je op een iets andere manier profileren of mensen anders aanspreken. Je herkent en erkent wel de 

verschillende behoeftes. Vrouwen hebben bijvoorbeeld andere behoeften. Ik geloof helemaal niet in 

vrouwelijk ondernemerschap mar het geeft wel andere dimensies. Dat is waar het over gaat. Dat-

zelfde geldt ook voor oudere mensen, jongere mensen, mensen die heel rijk zijn, mensen die in de 

sores zitten. Ze moeten allemaal via maatwerk bediend worden.” 

 

De voorzitter: “Is er iemand die daarop wil reageren?” 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: “ Ik wil er wel op reageren. We hebben het er binnen de Startersregiegroep 

over gehad en ook binnen de Kamer van Koophandel. Het idee bestaat om voort te zetten wat er bij 

Starterspunt Flevoland is gebeurd. Niet zozeer nieuwe producten of diensten maken voor specifieke 

doelgroepen zoals allochtone ondernemers maar wel veel meer proberen actief te zijn. Door con-

tact te zoeken binnen de doelgroep en door in de voorlichting gezamenlijk met elkaar op te trek-

ken. Om zo de drempel te verlagen en te laten zien dat een Kamer van Koophandel of gemeente er 

voor iedereen is. Dat je misschien op een andere manier met elkaar moet communiceren zodat er 

van de dienstverlening die er al is ook door allochtone ondernemers of door vrouwen of wie dan 

ook, gebruik gemaakt kan worden. Het is er niet zozeer op gericht om het heel anders te doen. Het 

gaat om het ondernemerschap. Dat is voor iedereen hetzelfde.” 

 

De voorzitter: "Zijn er nog andere reacties? Misschien van buiten de provincie?" 

 

De heer Taskin: "Aansluitend hierop heb ik nog een andere vraag. De organisaties en de Kamer van 

Koophandel hebben zelf hun best gedaan om kleurrijke ondernemers te bereiken. Op welke manier 

heeft de provincie jullie op het spoor gezet om een aantal doelgroepen of mensen te benaderen?” 

 

Mevrouw Wielandt: "Zij hebben ons daarvoor de mogelijkheid geboden door extra financiering en 

extra capaciteit voor de outreachende aanpak. Om dus echt naar buiten te gaan. Zij hebben dat 

gefaciliteerd. De heer Algra is ook aanwezig geweest bij een aantal van die bijeenkomsten om te 

laten zien dat de provincie het goed vond waar wij mee bezig zijn. Er zijn ook doelstellingen aan 

gekoppeld. Die zijn ook behaald. Ze hebben ons de ruimte gegeven. Dat was heel prettig binnen dit 

project. We hadden de ruimte om zelf te bewegen en het project bij te stellen daar waar nodig. 

Bijvoorbeeld met de huisvesting. Er was vraag naar en wij konden er op inspelen.” 

 

De heer Taskin: "Ik ben blij dat de provincie ruimte geeft. Mijn vraag is echter: stel u voor dat u 

met een project begint en de doelstellingen zijn op elkaar afgestemd maar in de loop van het 

project signaleert de provincie een aantal knelpunten. Zij vraagt dan of de organisatie haar doel-

stellingen kan aanpassen. Of het project bijgestuurd kan worden." 

 

Mevrouw Ebels: "Ik denk dat je een project vanuit twee kanten kunt bekijken. Het wordt ingezet 

met bepaalde doelstellingen. De provincie was in dit geval opdrachtgever en kan gaandeweg een 

aantal knelpunten signaleren en zeggen dat er bijgestuurd moet worden. Andersom is er ook de 

mogelijkheid dat vanuit de uitvoeringskant een aantal vragen, knelpunten of behoeften worden 

ervaren en er aan de opdrachtgever wordt gevraagd of erover gepraat kan worden en of het inge-

vlochten kan worden binnen het project. Ik geloof dat wij in de gelukkige omstandigheid verkeren 

dat we met het eerste niet of nauwelijks te maken hebben gekregen. Vanuit de uitvoeringskant 

waren er wensen en behoeften en mede door de provincie was het mogelijk om die tot uitvoering te 

brengen." 

 

De heer Algra: "Ja, wat mij betreft klopt dat helemaal. Vanuit de uitvoering komen dingen naar 

voren. De provincie is verantwoordelijk voor een goed afronding van het project. Daar zitten doel-



 

 

 

 

 

 

 

stellingen aan vast. Via accountantsverklaringen moet dat naar Europa teruggekoppeld worden. Als 

je met een dergelijk project bezig bent, staat de wereld niet stil. Wij konden bijvoorbeeld de 

outreaching aanpak hanteren met betrekking tot allochtonen. Kleurrijk ondernemen hebben wij dit 

later genoemd. Dat is ook de titel geweest waaronder wij uiteindelijk Starterspunt Flevoland heb-

ben voortgezet. Wij merkten echter ook dat er van de flexplekken op Oostervaart weinig gebruik-

gemaakt werd. Die hebben wij dan ook stopgezet. In de verlenging van Starterspunt Flevoland 

hebben wij ze niet meer meegenomen. Dat is bijsturen tijdens het project.” 

 

De heer Demirbilek: "Ik zou willen weten hoeveel mensen effectief zijn gestart. Hoeveel maken een 

doorstart bij de projecten. Hoeveel zijn dat er per gemeente? Hoeveel zijn dat er bij het Starters-

punt Flevoland?’ 

 

De heer Algra: "Ik denk dat de heer Stijnenbosch daar al iets over gezegd heeft. Voor Starterspunt 

Flevoland is onderzoek gedaan in april/mei. De cijfers van dat moment zijn bekend. We hebben nu 

geen budget om over twee jaar nog eens een onderzoek te doen bij de mensen die deelgenomen 

hebben aan dit project. Wat is nu de uitval geweest? Tot het eind van het project is de uitval zeer 

gering. Hoe het er nu voor staat kan ik u niet zeggen. Die cijfers zijn niet bekend. We hebben op dit 

moment niet de financiële middelen om dit te gaan onderzoeken. Het zou wel goed zijn om het te 

doen. Ik ben het met de heer Stijnenbosch eens dat je eigenlijk over twee à drie jaar nog eens zou 

moeten kijken hoe het ervoor staat. Een ander voorbeeld is het starterstraject van de Kamer van 

Koophandel. Dat loopt al een jaar of drie. Eigenlijk zouden we de eerste groep die daar gestart is 

weer eens terug moeten halen en moeten kijken hoe zij het nu doen. Dat is allemaal extra onder-

zoek en dat kost geld. Die afweging moeten wij maken.” 

 

De heer Demirbilek: "Kunnen andere organisaties daarbij helpen?” 

 

De voorzitter: "Ik denk dat wij ons vandaag moeten beperken tot politiek relevante vragen. We 

moeten niet naar getallen vragen. De ambtelijke organisatie kan die getallen wel verstrekken." 

 

Mevrouw Ebels: "Ik wil graag aanhaken bij de vraag naar getallen. Bij dit soort projecten is de vraag 

vaak: wat is het rendement. Vanuit B&A hebben wij in Amsterdam voor verschillende projecten zelf 

het initiatief genomen om het rendement te gaan meten. Het Ondernemershuis is een vergelijkbaar 

project als Starterspunt Flevoland. Wij werken daar voor de verschillende stadsdelen. Ik ga toch 

even wat cijfers noemen. 1 op de 2,7 klanten van het Ondernemershuis start een eigen bedrijf. Met 

in totaal 1100 arbeidsplaatsen. 94 procent van de starters die in de periode 2003 tot 2005 zijn 

gestart bestonden nog in 2006. Dat vinden wij een hoog percentage.” 

 

De voorzitter: "De constatering van zowel de heer Stijnenbosch als de heer Algra is dat we het in 

Flevoland nog niet structureel meten. De aanbeveling, althans de oproep wordt gedaan dat het nog 

een aandachtspunt voor Flevoland zou kunnen zijn.” 

 

Mevrouw Ebels: "Ja, absoluut." 

 

Mevrouw Dijkstra: "Voor we dit punt afsluiten zou ik nog iets aan mevrouw Ten Kroode willen vra-

gen. Als ik het goed heb verstaan zei u dat u niet gelooft in vrouwelijk ondernemerschap. Daar wil 

ik toch even op inhaken. Is de oorzaak dat u niet genoeg bemand bent. Zou u daar steun bij willen 

hebben van de provincie? Kunt u het nader toelichten.”  

 

Mevrouw Ten Kroode: " Ik ben zelf vrouwelijke ondernemer, misschien komt het daar vandaan. Ik 

merk dat een heleboel vrouwen niet benaderd wil worden op hun vrouw-zijn maar op ondernemer-

schap. Daarmee moet je wel herkennen wat er aan de hand is met vrouwen. Dat is wat ingewikkeld. 

Als ik een auto koop moet ik dat door mijn man laten doen want autoverkopers nemen mij niet 

serieus. Dat is het grootste dieptepunt uit heel mijn carrière. Hetzelfde geldt voor allochtonen. Als 

je allochtonen of mensen met een kleur alleen maar aanspreekt op hun kleur maak je ze gelijk ziek, 



 

 

 

 

 

 

 

zwak en misselijk. Ze doen het in de praktijk echter veel beter dan de gewone witte mannen. Je 

moet dus van het stigma af. Je moet mensen herkennen op hun ondernemerschap." 

 

Mevrouw Dijkstra: "Dank u wel. Wij zijn dus allemaal voor ondernemen." 

 

Mevrouw Ten Kroode: "Als het bij je past. Daar gaat het om." 

 

Mevrouw Wichard: "Voorzitter, mag ik daar op inhaken. Ik moet dan even een andere pet opzetten. 

Er zijn nog heel veel vrouwen die in de eerste plaats als ondernemer willen worden aangesproken 

maar daarnaast ook als vrouwelijke ondernemer. Dat is voor heel veel vrouwen toch echt iets an-

ders. Ik ben voorzitter van het netwerk Flevolandse zakenvrouwen. Wij hebben meer dan 200 leden. 

De behoefte aan specifieke informatie voor vrouwelijke ondernemers is er zeker." 

 

Mevrouw Ten Kroode: " Maar ergens anders in het traject.” 

 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we naar een volgend onderwerp gaan. Ik geef de heer Taskin de 

gelegenheid om een nieuwe vraag te stellen." 

 

De heer Taskin: "Wij zijn blij met zoveel vrouwelijke ondernemers. Ik wil even teruggaan naar de 

centrale vraag. De regierol van de provincie. Het startersbeleid 2004/2007 is uitgevoerd. Daarop is 

een reactie gekomen van een extern bureau. Uit het ETIN rapport blijkt dat de provincie de regierol 

niet goed opgepakt heeft. Dat heel veel organisaties vervolgens daar kritiek op geuit hebben. Als ik 

u hier hoor bent u heel tevreden. Mijn vraag is: waar ligt dat aan?" 

 

Mevrouw Wielandt: "Ik denk dat de reactie uit het rapport voortkomt uit het feit dat er gelukkig 

heel veel vanuit het provinciehuis gesubsidieerd wordt. Op een gegeven moment worden er echter 

zoveel dingen gestimuleerd door middel van budgetten dat we heel goed moeten kijken wat we nu 

allemaal hebben. Er is zoveel. Verdrinken we niet in wat er allemaal is? Moeten we dat niet verder 

structureren? Ik denk dat, dat uit het ETIN rapport naar voren komt."  

 

De heer Stijnenbosch: "Ik denk dat u bij het ETIN rapport heel goed moet kijken wat ze aan onder-

nemers hebben gevraagd. Allerlei ondernemers die gestart zijn. We hebben al gezegd dat tweeder-

de van de ondernemers nooit bij de Kamer van Koophandel komt en niets met de starters heeft te 

maken. In dat kader moet u dit rapport lezen. Dan kijkt u er anders tegenaan. Het is vraaggestuurd. 

Wat wilden zij en wat hebben zij ervaren. Dan zeggen ze: Ik heb problemen met de acquisitie. Ik 

heb financiële problemen. Ik heb problemen met de cashflow. Dat is iets anders dan waarover we 

hier praten. Dat is veel meer aanbodgericht. Daar moet u even doorheen kijken. Daardoor krijg je 

een ander beeld van de starters." 

 

De heer Oost: "Even naar de Flevopenningen en de rol van de provincie daarin. De provincie is in 

feite de initiator. Wij zeggen in de commissie wel eens gekscherend: het is een feestje van de 

gedeputeerde. Hij loopt daar met zijn Black Tie en ons ziet u daar niet. Is die rol zo goed of kan er 

meer mee gebeuren?" 

 

Mevrouw Wichard: "Ik denk dat die rol van de provincie heel goed is. Ik denk dat er nog meer mee 

kan gebeuren. Ook u bent trouwens van harte welkom. Er zijn altijd kaarten te koop. Niemand is 

uitgesloten. Eén van de belangrijke aspecten hiervan is dat de provincie juist met dit feestje en 

deze erkenning en waardering van ondernemerschap ook iets laat zien van het klimaat voor onder-

nemers in Flevoland. Dat betekent een erkenning van de waarde van het ondernemerschap. Mensen 

voelen zich daardoor gestimuleerd. Ik denk dat, dat een belangrijk effect ervan is. In praktische zin 

denk ik dat de provincie heel veel bijdraagt. Enerzijds door de begeleidende rol bij allerlei activi-

teiten die moet plaatsvinden om dit tot stand brengen. De provincie neemt ook actief deel in de 

jury's die uiteindelijk de beslissing nemen over de kandidaten. Ik denk dat ook die onafhankelijke 

rol daarin voor ondernemers belangrijk is. Ik moet zeggen dat het tot nu toe - ik ben niet vanaf het 

begin bij de Flevopenningen betrokken geweest- een buitengewoon positieve rol is.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Oost: "Een van de winnaars is met ons mee geweest naar Zweden. Dat was een hele jonge 

ondernemer. Daar was ook een conferentie over jonge ondernemers. Ik bedoelde dat dit een onder-

nemersfeestje is. We hebben ook Kids in Bizz. Die kinderen leren voor ondernemer. Zij doen dat 

soms erg succesvol. Is er tussen die twee nog een link te maken?" 

 

Mevrouw Wichard: "U brengt een buitengewoon creatief idee ter sprake om een Flevopenning junior 

uit te reiken. Dat kunnen wij meegeven aan de organisatoren.” 

 

De heer Algra: "Misschien mag ik iets aanvullen. De provincie had de duurzaamheidsnota en de 

provincie had een RITP. (Regionaal innovatie technologie plan) De provincie kreeg in 2003 de star-

tersnota. Een van de onderdelen daarin was dat er een startersprijs moest komen. Ik was een keer 

bij de uitreiking van de duurzaamheidprijs geweest. Dat stelde niet zoveel voor. Een klein zaaltje 

met 20 man. Het leek mij leuk om een soort Oscaruitreiking te gaan doen en een evenement neer te 

zetten dat wat voorstelt. Ik kende de Ondernemersprijs uit de provincie Groningen. Als ambtenaar 

geef je uiteraard ideeën aan de gedeputeerde. De gedeputeerde heeft het idee volledig omarmd. 

Daaruit zijn uiteindelijk de Flevopenningen ontstaan. We hebben meteen draagvlak gezocht bij de 

Kamer van Koophandel en Syntens. Via Syntens bij de Rabobank Almere. Deze sprak voor alle Flevo-

landse Rabobanken. We zijn het verder gaan uitwerken. Aan het eind van het eerste jaar besloot 

het college om het in een stichting weg te zetten. Die stichting is opgericht door de oud voorzitter 

van de Kamer van Koophandel, Rob Nijhoff. Die stichting functioneert nog steeds. Daar is de provin-

cie zelf geen lid van. Dat geeft problemen. Dubbele petten. Wij zijn wel betrokken bij de werk-

groep voor de organisatie. Samen met de Kamer van Koophandel. We hebben ook andere aandachts-

gebieden. Zoals internationalisering, een exportprijs. Er waren al suggesties om er een beurs aan te 

koppelen. Tot nu toe heeft de stichting dat tegengehouden. Het probleem als je teveel prijzen gaat 

uitreiken is, dat de waarde van die prijs verdwijnt. De attentiewaarde van mensen in zo’n theater-

zaal is ongeveer anderhalf uur. Het moet niet te lang zijn. Dan wordt het alleen maar uitreiken, dag 

en tot ziens. Die ondernemers hebben echt iets gepresteerd en mogen wel even in het zonnetje 

worden gezet. Eén keer per jaar. Dat is het uitgangspunt. De stichting heeft tot nu toe meerdere 

prijzen tegengehouden. Het is echter een interessante suggestie." 

 

De heer Oost: "Dat kan ik volgen. U zegt terecht het is in een zaaltje en er wordt wat mee gedaan. 

Je ziet daarna weleens wat stukjes in de krant verschijnen over wat er gebeurd is. Dat is niet zo 

intensief. Je zou, door wat extra's te doen, het wat breder voor het voetlicht kunnen brengen. 

Graag een reactie." 

 

Mevrouw Wichard: "Ik kan niet namens de stichting spreken. Ik vind het een heel charmant idee. 

Wat dat betreft hoop ik dat het verder komt dan deze kamer. Misschien gebeurt er nog iets moois 

mee." 

 

De heer Oost: "Tot nog toe zijn alle extra prijzen afgewezen." 

 

Mevrouw Wichard: "Men moet de hoop nooit opgeven. Wat betreft het breder over het voetlicht 

brengen denk ik dat er al behoorlijk wat publiciteit rond de uitreiking is. Omroep Flevoland be-

steedt er structureel heel wat aandacht aan. Er is een apart magazine dat redelijk breed verspreid 

wordt. In media zoals de Kamerkrant die bij alle ondernemers komt, wordt er uitgebreid aandacht 

aan besteed. Toen ik er nog verantwoordelijk voor was in ieder geval wel. Ik kan niet over nu spre-

ken." 

 

De heer Oost: "Nog steeds." 

 

Mevrouw Wichard: "Gelukkig. In allerlei media komt het ruimschoots aan bod. Ik denk dat de Ka-

merkrant nog steeds een van de best gelezen business to business bladen is. Dat is dus ook een hele 

goede methode om het bij alle potentiële kandidaten over het voetlicht te krijgen. Beantwoordt dat 

de vraag voldoende?" 



 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Oost: "Redelijk voldoende. Er mist dan denk ik nog een groep want u hebt het over de krant 

van de Kamer van Koophandel maar we hebben het net ook over starters gehad. Daar gaat het 

eigenlijk over. Hoe vindt die prestarter dat dan? Dat is een uitdaging." 

 

Mevrouw Wichard: "Dat is waar ik op doelde. Omroep Flevoland besteedt er ook in ruime mate 

aandacht aan zowel op radio als op tv. Volgens mij heeft de omroep een behoorlijk goed bereik in 

Flevoland. Huis aan huisbladen als Flevopost en dergelijke nemen ook altijd ruimhartig de informa-

tie over. Natuurlijk vooral van de lokale kandidaten. Almere Vandaag zal eerder aan een Almeerse 

kandidaat aandacht geven. In de tijd dat ik verantwoordelijk was voor pr en communicatie bij de 

Kamer van Koophandel verzamelde ik ook altijd die informatie. Kopietjes van alle krantenberichten. 

Dat leverde altijd een behoorlijk pakket op. Ik denk dus dat het ruimschoots publiciteit krijgt." 

 

De voorzitter: "De vraag van de heer Oost is ook hoe je in het algemeen de starters, de pre starters 

bereikt. Ik kan me voorstellen dat vooral de Startersdag heel erg op deze doelgroep focust. Mis-

schien dat een van jullie daar iets over kan zeggen." 

 

De heer Bakker: "Dat is wel grappig. Wat je in het begin zag bij de Startersdag was dat wij ons 

voornamelijk richten op de oriënterende starters. Degenen die rondliepen met plannen. Gaandeweg 

de startersdagen zag je dat verschuiven. Voornamelijk gestarte ondernemers liepen op die Starters-

dag rond. Dat ging van een paar procent naar 25 procent. Op basis daarvan hebben wij ons pro-

gramma aangepast. Wij hebben gezegd als blijkt dat die twee verschillende groepen op die star-

tersdagen komen dan moeten wij daar ook de nodige faciliteiten voor bieden. In beginsel was het 

inderdaad opgezet om de oriënterende starters wegwijs te maken in het woud van alles wat op hen 

af komt. Dat was het primaire doel." 

 

De heer Taskin: "Voor ik een vraag stel, wil ik een suggestie meegeven aan de Flevopenningen. Dat u 

in de toekomst ook de bekendheid gaat vergroten bij de kleurrijke ondernemers. Zij weten er 

weinig van. Ik wil even terugkomen op de regierol van de provincie. Worden er prestatieafspraken 

gemaakt met de organisatie en waaruit bestaan die afspraken?" 

 

De voorzitter: "Van wie wilt u het antwoord?" 

 

De heer Taskin: "Iedereen mag reageren het is een algemene vraag." 

 

De heer Algra: "Dan pak ik hem maar even op. Als er subsidie verleend wordt zitten daar eisen aan. 

Dat zijn de algemene subsidievoorwaarden. Uiteraard zitten er soms ook kwantitatieve en kwalita-

tieve eisen aan. In die zin zijn er zeker prestatie afspraken. Bij de Starterspunt Flevoland zijn dat 

aantallen die gehaald moeten worden. Wij zijn daar weer afhankelijk van andermans subsidie. Aan 

die afspraken moet je voldoen." 

 

De heer Taskin: "Geldt dat voor alle organisaties? Zijn zij allen op de hoogte van de prestatieafspra-

ken?" 

 

De heer Algra: "Ik denk dat het varieert per project. Bij Flevopenningen is het een subsidie op basis 

van een begroting. Daar ligt geen voorwaarde dat er bijvoorbeeld 200 mensen bij aanwezig moeten 

zijn. Die prijzen moeten worden uitgereikt." 

 

De heer Bakker: "Voor wat betreft de Startersdag kan ik er wel op reageren. Daar ging het niet om 

aantallen maar was het puur om aan te geven dat de provincie mede heeft bijgedragen aan dit 

project. Dat hebben wij breed kenbaar gemaakt middels de flyers die huis aan huis werden bezorgd 

en ook tijdens de Startersdag zijn er diverse uitingen in en buiten het pand waarbij de starter zag 

dat de provincie mede dit project ondersteund heeft. Het was dus niet zozeer in aantallen maar 

meer in bekendheid." 

 



 

 

 

 

 

 

 

De heer Roeleveld: "Bij het project Kids in Bizz zijn duidelijke prestatieafspraken gemaakt. De 

doelstelling was 50 basisscholen. Er zijn er 47 gerealiseerd. Er is gewerkt vanuit een taakstelling." 

 

Mevrouw Boerrigter: "Ik spreek nu even vanuit mijn vorige functie. Ik was hiervoor programmaleider 

innovatie bij het Europees programmabureau binnen de provincie en daarmee een directe collega 

van Guus Van Daalen, die vooral over de sociaal fonds programma’s ging. Iedere aanvraag voor 

subsidie die binnenkomt wordt getoetst aan het provinciaal beleid dan wel het Europees beleid. Er 

wordt bijvoorbeeld ook meteen gekeken wat het gaat kosten aan subsidie per starter. Die reken-

sommetjes worden gemaakt. Als die sommetjes onvoordelig uitvallen gaat het project niet door. 

Vervolgens wordt het project op andere kwantitatieve aspecten beoordeeld. Dan wordt er een 

contract opgesteld dat getekend wordt door de provincie en door de uitvoerende organisatie. Daarin 

wordt precies vastgelegd welke prestatie-indicatoren gehaald moeten worden. Worden er minder 

aantallen bereikt, gaat de subsidie omlaag.” 

 

De voorzitter: “Dat lokt de vraag uit wat een acceptabel bedrag is per starter.”  

 

Mevrouw Boerrigter: "Dat moet ik uit mijn hoofd doen en ik heb honderden van dat soort projecten 

langs zien komen. Het ging altijd over een aantal duizenden euro's per deelnemer. Het ging niet 

boven de € 5.000 uit. Ik heb daar ook wel eens vragen bij gehad. Je zag ook wel eens mensen die 

shopten van het ene traject naar het andere. Het gemiddelde was denk ik ongeveer € 3000 per 

deelnemer aan en traject. Subsidie bedoel ik daarmee, niet de kosten." 

 

De voorzitter: "Mevrouw Van de Berg heeft u misschien behoefte om vanuit uw achtergrond iets over 

dit onderwerp te zeggen?" 

 

Mevrouw Van de Berg: "Ja, we hebben de afgelopen jaren verschillende projecten gedaan. Ze zijn 

niet genoemd vanmiddag maar ik denk daarbij aan het organiseren van de Startersdesk. De Star-

tersdesk is een loket bij de drie CWI’s in Flevoland. Dit loket is ervoor om mensen die willen starten 

vanuit een uitkering (ook de NUG’ers) zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden van het 

ondernemerschap en dit af te stemmen met de uitkeringsinstanties. Deze mensen moeten door een 

oerwoud van regels. In eerste instantie hebben de provincie en de gemeenten geld verstrekt om het 

uit te proberen. Om te kijken of het werkt en hoeveel mensen er gebruik van maken. Dit bleken in 

een halfjaar tijd ruim 100 personen te zijn. Dit was voor de gemeenten reden het structureel in te 

voeren. Dat is volgens mij ook hoe het zou moeten. Je probeert iets uit. Je krijgt daarvoor geld van 

de provincie. Als blijkt dat er behoefte aan is gaan we het structureel onderbrengen bij gemeenten 

en het UWV. Het betekent dat de Startersdesk op dit moment gewoon doordraait. Ieder jaar worden 

er prijsafspraken gemaakt. Er wordt per gesprek betaald. Wat doet de provincie dan naast een 

dergelijk traject. Voorlichting is een van de belangrijkste items. Het is nog niet zo aan bod geweest. 

Volgens mij kunnen we ook nog wat meer doen met het offensief voor starters, Flevoland Starters-

paradijs. Dan denk ik in het bijzonder aan de micro financiering. Hoe bereik ik op 1 januari die 

grote doelgroep van ondernemers, want niet alleen starters vallen hieronder maar ook ondernemers 

die al een bedrijfje hebben. Zij kunnen voor bedragen tot € 35.000 bij het Zelfstandigenloket te-

recht. Hoe organiseer je zoiets nou? Ik heb nog vijf weken. We kunnen advertenties zetten in de 

Flevopost, we kunnen wat folders maken maar daar ben je er niet mee. Je moet het als partijen 

samen naar buiten brengen. Ik hoorde net van de heer Bakker dat bij de Rabobank 90 procent van 

de kredieten op dit moment wordt afgewezen. We hebben een kredietcrisis. Ik weet niet wat er nog 

komen gaat maar ik denk dat we het heel druk zullen krijgen." 

 

De heer Taskin: "Ziet u bij dit laatste punt een rol weggelegd voor de provincie?" 

 

Mevrouw Van de Berg: "Ik zou heel graag een stukje medefinanciering willen in de hele communica-

tie. Met gemeenten reken ik af op stuksprijs. We weten nooit hoeveel mensen er zullen komen. We 

spreken stuksprijzen af met de gemeenten en UWV. Zij zijn akkoord op grond van deze regeling. Nu 

wordt de doelgroep uitgebreid voor alle ondernemers die tot € 35.000 financiering nodig hebben. De 

uitvoeringskosten. Wat doet het ministerie? De ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken 



 

 

 

 

 

 

 

gaan borg staan voor de te verstrekken kredieten. De bank verstrekt deze kredieten uiteindelijk. 

Het gaat om 80 procent. Het gaat dan al om enkele miljoenen. Ze willen ook bijdragen aan de 

haalbaarheidsonderzoeken. Sociale Zaken zegt het gaat om mensen vanuit een uitkering en de 

Nug’ers dus daar willen wij ook wat in de uitvoeringskosten bijdragen. Voor de rest, zegt het minis-

terie, moeten jullie het in de regio oplossen. Dus die vraag ligt nu bij mij op het bord. Hierbij een 

verzoek om mee te dragen in deze kosten om het mogelijk te maken. Het gaat puur om handen." 

 

De heer Oost: "Dank u wel. Ik heb nog een vraag aan mevrouw Ten Kroode. U zei dat de respons op 

de benadering van de starters door de verschillende gemeenten, per gemeente in Flevoland nogal 

verschilt. Natuurlijk komen de grootste aantallen uit Almere, dat is ook de grootste stad. Daar 

wonen de meeste mensen. De andere gemeenten zijn kleiner maar vergen soms ook een andere 

benadering. De Noordoostpolder zou anders benaderd moeten worden dan Urk. Ziet u daar een 

aansturende rol voor de provincie weggelegd?" 

 

Mevrouw Ten Kroode: "Het gaat hier over regionale economie. Vandaar ook mijn opmerking over 

wonen en vestigen. Het kan zijn dat iemand uit Emmeloord zich wil vestigen in Almere of iemand 

uit Almere zich wil vestigen op Urk. De hele provincie is economisch gezien één entiteit het stopt 

niet bij postcode grenzen. Ik vind persoonlijk dat dit ligt op het schaalniveau van de provincie. 

Hetzelfde geldt voor het Zelfstandigenloket Flevoland. Zij zit met hetzelfde probleem. Het is een 

regionale economie. Je kunt bij economie niet rekenen vanuit de woonplaatsen van mensen maar 

vooral vanuit de plaats waar ze zich willen gaan vestigen. Je hebt er beide profijt van. Als woon-

plaatsgemeente maar ook als vestigingsgemeente. Elke stad en elke wijk heeft zijn eigen dynamiek. 

Je moet je, zoals dat heet, zien in te vreten in de haarvaten. De beste reclame is de mond op 

mondreclame. Dat je tegen vriendje zegt: dat is een plek waar je goed geholpen wordt. Je moet 

heel goed je eigen positionering bepalen. De bulk van de klanten hoort bij de Kamer maar er zijn 

een aantal klanten die niet bij de Kamer komen. Dan is het handig om daar een andere voorziening 

voor te treffen.”  

 

De voorzitter: “Ik stel voor dat we langzaam naar een afronding van deze ronde gaan. Dat doen we 

niet formeel want we komen eigenlijk al vanzelf in de derde ronde terecht. We zitten ook al aan 

tafel met het gezelschap dat wij daarvoor in gedachten hadden. Ik zal nu niet heel streng zijn op 

het moment dat de vraag zich wat meer richt op wat uw aanbeveling voor de toekomst en welke rol 

de provincie daar in zou kunnen spelen. Een aantal is al genoemd. Een paar ervan wil ik wel noe-

men. Maar alleen om uw geheugen op te frissen. Geparkeerd voor de derde ronde staat de vraag 

wiens verantwoordelijkheid het is om te zorgen dat de starter zich goed voorbereid. Is dat de rol 

van de overheid of is dat de rol van de intermediaire organisaties of wellicht iemand anders. De 

oproep van de heer Vreugdenhil uit de eerste ronde over de wens voor een netwerk voor startende 

ondernemers en het faciliteren daarvan. Mevrouw Van Zadelhoff heeft gesproken over de begelei-

ding van ondernemers na de start. Dit is ook door anderen onderschreven. Dit zouden wij in de 

derde ronde nog verder kunnen uitdiepen. Er is een aantal mensen, die wat gezegd hebben over de 

vier rollen zoals die in het begin door de heer Algra zijn genoemd. Zou die rolopvatting niet breder 

kunnen zijn? Zonder dat, dat concreet is ingevuld. Dan de subsidie voor tweedelijns startersonder-

steuning. Dit onderwerp is expliciet geparkeerd voor de derde ronde. Ook de vraag: hoe nu verder 

in het post Europese subsidietijdperk? Dat zijn een aantal vragen. Ik pretendeer absoluut niet dat ik 

daar compleet in ben. Ik kan me voorstellen dat de commissie ook een aantal punten heeft opge-

schreven waarover zij in de derde ronde met u van gedachten wil wisselen. Als ik goed geïnfor-

meerd ben door de commissie zijn de heren Noordegraaf, Van Schoot en Oost als woordvoerder voor 

de derde ronde aangewezen. Nogmaals dit is geen formele afsluiting van de tweede ronde maar ik 

probeer hiermee wel een natuurlijk verloop te krijgen naar de derde fase zo dat wij rond een uur of 

17.00 uur deze bijeenkomst kunnen afsluiten. Voor de rest treed ik nu weer terug en geef ik het 

woord aan de commissie." 

 

De heer Noordegraaf: "Dank u wel, voorzitter. U hebt het al samengevat. Dit is een ontzettend 

nuttige middag. Dat staat als een paal boven water. Wij zouden hier vanmiddag alleen spreken over 

beleidseffectmeting maar dat hebben wij niet gedaan. We hebben het wel over hele nuttige dingen 



 

 

 

 

 

 

 

gehad en die halen voor een groot gedeelte het gras voor de voeten weg van degenen die nu vragen 

moeten stellen. Ongeveer alles is al voorbijgekomen. Eén van de vragen die ik wilde stellen is dat 

wanneer je naar een beleidseffectmeting kijkt dan is het de vraag of het beleid dat vastgesteld is in 

de provincie, helder is overgekomen bij degenen die ermee moeten werken. Wat ik er vanmiddag 

van begrepen heb, heeft iedereen het beleid eigenlijk prima gevonden. Alles kan natuurlijk altijd 

beter maar het is in ieder geval niet verkeerd begrepen. Als ik het mis heb moet u het zeggen. 

Anders denk ik dat dit een redelijk antwoord is op die vraag. Een soort vervolgvraag is: kon u iets 

met de gestelde doelen? Dat is hetzelfde verhaal. U hebt er zelfs heel veel dingen mee gedaan en 

wij moeten constateren dat als we er in de toekomst ook een succes van willen maken, er zeker een 

structurele aanpak nodig is. Dan kom je automatisch op het punt dat alles heel mooi is en er heel 

veel kan en iedereen verschrikkelijk goed werk heeft gedaan maar het duidelijk is dat het smeer-

middel het geld is. Zonder het geld, zonder subsidie van de lokale overheid, kunnen wij dit allemaal 

vergeten. Dan gaat het niet lukken. Dat vind ik voor sommige dingen heel begrijpelijk maar voor 

andere dingen vind ik het ook heel erg jammer. Zo is er een opmerking gemaakt over coaches. Dat 

is eigenlijk iets heel goeds. Het is helemaal niet verkeerd om te doen. Mijn vraag aan u is echter: 

Zou het nou eigenlijk niet logisch zijn om iemand, die een coach vraagt en er ook gebruik van 

maakt, een bijdrage te vragen in de kosten van die coach? Daar wil ik graag een antwoord op heb-

ben." 

 

De voorzitter: "Ik hoor heel veel reacties maar mevrouw Van Zadelhoff had het eerst op de knop 

gedrukt." 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Ik wil er inderdaad op reageren. Het is inderdaad zo, en dat geldt voor alle 

vormen van begeleiding, dat er altijd een bedrag aan de deelnemers gevraagd moet worden. Ook al 

is het een advies. Als het een gratis advies is wordt het al gauw afgedaan als iets dat minder waard 

zou zijn. De ondernemer moet er ook een bedrag voor over hebben. Je merkt toch dat het commer-

ciële tarief als een te hoge drempel ervaren wordt om er vooraf al het nut van in te zien. Het bete-

kent zeker niet dat het een kwestie van geld doorsluizen is naar commerciële partijen die het 

subsidiegeld compleet opsouperen. Het is natuurlijk ook bedoeld om die paraplu te gaan creëren. 

Om een soort koppel te maken van de voorzieningen. Dat je alle partijen aan elkaar kunt knopen en 

doorverwijzen. Er is geld voor nodig om de organisatie daarvan op touw te zetten. Het is zeker 

belangrijk om aan de deelnemers een bijdrage te vragen." 

 

Mevrouw Boerrigter: "Wij werken natuurlijk met een hele specifieke doelgroep. Het is woorden 

semantiek, deelnemer of ondernemer. We spreken zelf over ondernemers. We hebben het liever 

over kredieten verstrekken en leningen die ze gewoon terugbetalen bij gebleken succes, dan over 

subsidie. Er zijn wel wat subsidietrajecten maar die gaan nooit over meer dan 30 of 40 procent 

subsidie. De rest moet men zelf betalen. We moeten ook niet vergeten dat als wij als overheden 

geld geven aan ondernemers, wij staatssteun verstrekken. Dat mag niet altijd zomaar." 

 

De heer Bokkers: "Het zou misschien handig zijn om de hele wirwar van starterinitiatieven nog eens 

goed tegen het licht te houden, te prioriteren en te stroomlijnen en dan te kijken hoe je ze structu-

reel kunt inbedden in bestaande gremia of gemeenten. Stroomlijnen en ergens structureel laten 

landen. Gelet ook op de geringe financieringsbronnen. Het EPD loopt af. Ik denk dat er prioriteiten 

gesteld moeten worden. Niet teveel focussen maar kiezen voor de wat robuustere projecten." 

 

De voorzitter: "Is dat een oproep aan de politiek of aan uw collega's aan uw kant van de tafel?" 

 

De heer Bokkers: "Ambtelijk moet er natuurlijk ook over nagedacht worden. Misschien is dat een 

idee voor de provincie. Om in het provinciaal startersbeleid en het gemeentelijk startersbeleid eens 

te kijken wat anders kan of wat misschien doelmatiger kan.” 

 

De heer Stijnenbosch: "Wat natuurlijk van belang is, is dat als je een project hebt dat het daarna 

geborgd wordt. Dat het voort wordt gezet. Een voorbeeld uit Utrecht. Ik ben zelf lid van de zelf-

standig vanuit huis werkende ondernemers in Zuilen, Ondiep en Overvecht Noord. Wij hebben daar 



 

 

 

 

 

 

 

een subsidieproject opgezet om die mensen met elkaar in contact te brengen. We hebben een eigen 

vereniging opgericht die iedere maand een bijeenkomst heeft. Gemiddeld komen er 20 à 25 mensen 

op een avond. Het kost € 60 per jaar. We zitten in een bedrijfsverzamelgebouw. Er is een eenmalige 

subsidie daarna wordt het geborgd. We nodigen mensen uit. Laatst is er iemand geweest die over 

verzekeringen kwam spreken. Vooral over werkgeversverzekeringen en arbeidsongeschiktheid. Dat is 

ook een suggestie. Dit is vraaggestuurd. Als de hele groep er behoefte aan heeft nodigen wij de 

Kamer van Koophandel uit om iets te komen vertellen. Als je weinig geld hebt moet je het mis-

schien in die hoek zoeken. Dit is zomaar een suggestie uit Utrecht." 

 

De voorzitter: "Ik begrijp in ieder geval dat dames in onze provincie een dergelijk initiatief al geno-

men hebben. Dit beantwoordt ook de oproep van de heer Vreugdenhil in de eerste ronde: hoe kom 

je nu tot die netwerken." 

 

De heer Algra: "Alle gemeenten hebben een bedrijfskring. Dat is ook al een vorm van dit soort 

netwerken. Wij hebben onder andere via Starterspunt Flevoland, jong MKB Flevoland. Dat zijn jonge 

ondernemers. Niet jong qua leeftijd maar jong qua onderneming. Zij kunnen ook een netwerk 

vormen. Binnen Starterspunt Flevoland ontstonden ook al borrels en netwerkfuncties. Het probleem 

bij grote bedrijfskringen is vaak dat zij een drempel hebben als je er de eerste keer alleen naar toe 

moet gaan. De tweede keer ken je al iemand en de derde keer ken je er twee dus dan blijf je wel 

komen. We hebben geprobeerd om ze groepsgewijs daarbij aan te melden en lid te maken. Dat is 

voor een deel ook gelukt."  

 

De voorzitter: "We waren nog steeds bij de vraag van de heer Noordegraaf over de subsidie van 

begeleidingstrajecten. Is daar voldoende op gereageerd of zijn er mensen die daar nog op in willen 

gaan?" 

 

Mevrouw Van de Berg: "Als wij straks iemand krijgen voor de microfinanciering en dat geldt nu al 

voor de BBZ kredieten waar ook alle gevestigde ondernemers een beroep kunnen doen, gaan wij er 

toch met de ondernemer vrij diep op in wat er speelt in het bedrijf. Waar kijken wij dan naar en 

hoe zorgen wij dat er bij dat soort problemen toch een kans komt. Soms is er budget. Als iemand 

start vanuit een uitkering zijn er prachtige re-integratiebudgetten. Dan kunnen wij gewoon een 

partij zoeken die past bij die klant en dat probleem. Het moet volgens mij altijd maatwerk zijn. Als 

we dat niet hebben dan maken wij ook gebruik van bijvoorbeeld het ondernemersklankbord. Ik heb 

gisteren een gesprek gehad met Emplooi, dat zich met vluchtelingen bezighoudt maar ook hele 

goede begeleiding kan bieden. De Kamer van Koophandel heeft ook bepaalde mogelijkheden. We 

hebben commerciële partijen. Als je een wat grotere ondernemer bent kun je de coaching meefi-

nancieren. Dat nemen wij dan op in het krediet dat iemand aanvraagt. Toch blijf ik nog met een 

groep zitten. Deze mensen komen bij ons met financiële problemen en hebben eigenlijk begeleiding 

nodig. Die kosten komen er dan bovenop. Het lukt niet altijd. We kunnen het niet altijd meefinan-

cieren in het totale plan. Als het kan vind ik dat we het moeten doen maar als het niet lukt, moet 

er een alternatief mogelijk zijn. Het ondernemersklankbord kan ze niet allemaal helpen. Het blijft 

vrijwilligerswerk." 

 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter voordat dit een algemene gedachte-uitwisseling wordt, wil ik 

zeggen dat dit natuurlijk heeft te maken met hoe die organisaties gestructureerd zijn en hoe de 

financiën lopen. Ik kan me voorstellen dat iemand die een beroep doet op het microkrediet en daar 

succesvol in is, daar als gevolg van het profijtbeginsel, zelf aan bij moet betalen. Dat deel zou op 

zijn minst kostendekkend moeten zijn. Dat lijkt mij een hele reële benadering. Anders gaat de 

samenleving de kredietvoorziening betalen terwijl de bank het krediet zelf verschaft. Daar moet je 

een evenwicht in zoeken." 

 

De voorzitter: "Volgens mij bent u bezig met heel veel persoonlijke opvattingen met ons te delen. U 

bent wel aan het woord voor een eventuele volgende vraag." 

 



 

 

 

 

 

 

 

De heer Van Schoot: "Er is natuurlijk al heel veel gezegd. Er zijn ook al heel veel leuke ideeën 

gelanceerd voor de Flevopenningen. Ik vraag me toch af waarom dit voor de toekomst zo vast moet 

blijven liggen. Je zou ook elk jaar een prijs kunnen variëren. Dat is ook een idee." 

 

Mevrouw Wichard: "Ik ben op dit moment niet betrokken bij de Flevopenningen. Het enige wat ik 

kan doen is de suggestie meegegeven aan degenen die dat wel zijn. Dat zal ik met genoegen doen." 

 

De heer Oost: " Wij hebben het net over netwerken gehad. U had het net over een netwerk wat 

zonder hulp van de provincie helemaal in kannen en kruiken is. Waarom lukt het u nou wel en 

anderen niet?" 

 

Mevrouw Wichard: "Wij zijn twee jaar geleden gestart. Het was een initiatief van de bedrijfskringen 

Almere om een avond voor vrouwelijke ondernemers te organiseren. Daar bleek zo’n enorme toe-

loop te zijn dat we van de Kamer van Koophandel toestemming hebben gekregen om wat onder-

zoeken te doen. Bijvoorbeeld hoeveel behoefte is er aan een eigen netwerk voor vrouwen. Die 

behoefte bleek zo groot zijn dat we besloten hebben om daarmee door te gaan. Dankzij de Kamer 

van Koophandel kon ik daar ook wat publiciteit voor genereren. Dan merk je dat mond tot mondre-

clame heel erg goed werkt. Dat betekende een enorme aanwas van vrouwelijke ondernemers. Ik 

moet er eerlijk bij zeggen dat wij begin van dit jaar, gezien de enorme toestroom van nieuwe 

leden, hebben besloten er een formele vereniging van te maken en aan de leden per jaar een be-

drag te vragen. Dan zie je het aantal deelnemers iets teruglopen maar we zitten nog steeds op 

ongeveer 200 leden. Dat is voor Flevolandse begrippen heel veel. Het drijft wel helemaal op vrijwil-

ligers. Er zijn heel veel vrouwen die er ontzettend veel tijd insteken. Ik hoop niet dat, dat een 

knelpunt gaat worden. Het betekent een enorme aanslag op de tijd van mensen. Tot nu toe zien de 

mensen ook het effect ervan. Bijvoorbeeld: er zaten op een gegeven moment bij een evenement 

een aantal mensen bij elkaar die allemaal coach bleken te zijn. Zij hebben onderling een intervisie-

groep opgericht. Dat zijn de nuttige effecten van een netwerk. We proberen dus elke keer het 

netwerk te verstevigen door op een hele nadrukkelijke manier mensen met elkaar in contact te 

brengen. Dus niet zo van: ga die groep maar in en zie maar wie je tegenkomt. Maar door dat ge-

structureerd te doen. Mensen ook iets mee te geven aan kennis. Het kan persoonlijke groei zijn 

maar het kunnen ook ondernemersvaardigheden zijn. Het moet ook heel erg leuk zijn. Dat is ook 

ondernemerschap. In de praktijk blijkt het heel goed te werken. Nogmaals het drijft helemaal op 

vrijwilligers. Dat is wel een risico." 

 

De heer Vreugdenhil: "Mag ik daarop reageren. Je hebt netwerken waarin een grote mate van ge-

lijkwaardigheid zit tussen de deelnemers. Waar evenwicht is tussen halen en brengen. Dat is mis-

schien het voorbeeld dat je noemt. Jongeren die starten en geen ervaring hebben willen alleen 

maar halen. Zij hebben nog weinig te brengen. Wil je dat proces op gang brengen dan moet je dat 

echt faciliteren. Dan moet je er iets aan toevoegen. Anders blijft het niet in stand want je moet 

een motief hebben om ernaartoe te gaan. Het kost toch tijd. Dat is in een situatie kennelijk wel te 

doen maar in onze situatie is dat lastiger." 

 

De voorzitter: "Maar impliceert u daarmee dat daar een rol ligt voor de overheid? Ongeacht of dat 

de gemeente of de provincie is." 

 

De heer Vreugdenhil: "Wij zijn een onderwijsorganisatie en worden ook bekostigd door OCenW. We 

moeten ons houden aan onze primaire taak terwijl wij de jongeren wel een netwerk gunnen en hen 

willen helpen om verder te gaan. We kunnen dat niet uit onze OCenW bekostiging halen. Dat is dus 

wel een lastige opgave. Natuurlijk betrekken wij andere partijen erbij maar ook daarin zijn we 

beperkt in onze mogelijkheden." 

 

Mevrouw Wichard: "Mijn buurman had het over halen en brengen. Wij zien dat in ons netwerk ook 

heel veel jonge vrouwelijke startende ondernemers zitten. Juist de mix van ervaren en startende 

vrouwen levert een heel goed effect op. Je kunt heel eenvoudig met elkaar communiceren over de 



 

 

 

 

 

 

 

problemen waar je tegenaan loopt. Niets ten nadele van mannelijke ondernemers maar ik heb het 

idee dat vrouwen daar wat makkelijker over praten dan mannen. Het effect is heel erg groot." 

 

De heer Oost: "Daarom lukt het u wel en de mannen niet. Dat is leuk. Ik had nog een andere vraag. 

Hij is van een totaal andere orde. We hadden het net over de scan van een ondernemer of een 

ondernemersscan. Ze kregen een certificaat. Wij zijn als politiek nu bezig om alle jongeren die van 

school komen een startkwalificatie mee te geven. Zodat zij in de maatschappij terechtkunnen. Zou 

zoiets ook kunnen gelden voor een ondernemer?" 

 

Mevrouw Zadelhoff: "Dat kan in mijn optiek zeker voor een ondernemer. Er is ook al het mbo certi-

ficaat ondernemerschap bij het ROC. Bij de CAH Dronten kun je een hbo certificaat ondernemer-

schap halen. Bij de hogeschool van Amsterdam, het IIE, is het mogelijk om een minor ondernemer-

schap te doen. Binnen het onderwijs is er inderdaad al aandacht voor. Voor iedereen die geen 

opleiding meer aan het volgen is maar al wat ouder is en het ondernemerschap in wil, zien we graag 

als Kamer van Koophandel die scan. Die scan is er nog niet maar zouden wij graag willen zien om 

bijvoorbeeld de behoefte te peilen. Wat heeft iemand nog nodig aan begeleiding. Is het een coach 

of is er meer behoefte aan een opleidingsproject of zoekt iemand alleen maar een netwerk. Om dat 

aan het begin goed te peilen maar ook gaandeweg het ondernemerschap, en af te kunnen sluiten 

met een certificaat. Dat kan een bewijs van deelname zijn aan een onderdeel zoals we dat nu in het 

starterstraject doen maar het zou ook op een andere manier kunnen. Ik weet dat ze bij het ROC 

Flevoland dat ondernemerschap certificaat geven en ook openstaan voor eenieder die dat wil vol-

gen." 

 

Mevrouw Sijsling: "Mag ik daar een toevoeging op geven. Wij zijn aansluitend op het ondernemers-

certificaat van het mbo ook bezig met de ontwikkeling van een soort scan. Wij willen onze cursisten 

die van schoolgaan de komende periode blijven volgen. Wij willen ze het liefst minimaal één keer in 

het jaar terugzien en een gesprek met ze aangaan. We willen dat in combinatie met de Kamer van 

Koophandel en andere partners gaan ontwikkelen. Zodat onze oud-studenten regelmatig kunnen 

terugvallen op het moment dat, dat nodig is. Je biedt ze één keer per jaar de mogelijkheid om een 

scan te ondergaan. Indien nodig kunnen zij ook vaker op ons terugvallen. Om die reden hebben wij 

een expertise ondernemerscentrum in onze school opgezet. De weg terug naar de opleiding is wat 

makkelijker voor oud-studenten de komende periode. Een student die van school komt gaat met een 

eigen bedrijf starten. Hij kent de school nog op zijn duimpje. Hij kent de mensen en de begelei-

ders. Ondertussen kent hij ook de combinatie met het bedrijfsleven. Dan is het vrij eenvoudig om 

contact te houden. Hoe gaat het over een jaar of over twee jaar of misschien wel over vijf jaar. Wij 

hebben zelf het idee dat je een dergelijk persoon vijf jaar moeten volgen. Dan heb je een redelijke 

zekerheid dat iemand een goede kans van slagen heeft. Wij zijn er ook van uitgegaan dat hoe jonger 

je begint met het sensibiliseren op het gebied van ondernemerschap, zelfs al via initiatieven op de 

basisschool, hoe minder noodzaak er is om achteraf allerlei activiteiten te ontplooien om dingen te 

repareren. De student waardeert het wanneer je hem volgt op een niveau van gelijkwaardigheid. 

Die ervaring hebben wij. Ons project is nog te kort aan de gang om te zien welk resultaat het op de 

lange termijn heeft." 

 

De heer Taskin: "Na wat ik allemaal gehoord heb, denk ik dat dit beter is dan een klantvolgsysteem. 

Om een student vijf jaar te blijven volgen en te kijken hoe het gaat." 

 

De voorzitter: "U merkt dat de commissie het steeds moeilijker krijgt om niet haar eigen gedachten 

met u te delen." 

 

De heer Oost: "Mag ik nog even een aanvullende vraag stellen, voorzitter. We hebben vooraf een 

stuk van u gekregen. Daar stonden ook wat kosten in. Boven een drietal posten, waar ook het exper-

tisecentrum bij stond, staat: Niet gedekte kosten uit OCenW Middelen. Hoe moet ik die kop inter-

preteren?" 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Sijsling: "Wij zijn een project en verkeren nog steeds in het projectstadium omdat wij 

deels subsidie krijgen voor de activiteiten die we doen maar het voor een heel groot deel zelf 

moeten ophoesten. U kent zelf de ESF structuur. Wij hebben ook innovatie arrangementen, het 

HPBO, daar is het deel subsidie nog kleiner. Het overige deel moeten wij met de partners samen 

van de grond krijgen. Voor een deel wordt daar regulier geld voor gebruikt omdat wij onze lesactivi-

teit ondernemerschap in de opleiding stoppen. De leerling krijgt dit dus ook binnen zijn curriculum. 

Daar kun je een beetje regulier geld voor gebruiken. De subsidie hebben wij nodig om een aantal 

overige zaken op te tuigen. Dat zijn ook gewoon stoelen en banken et cetera. Maar we moeten ook 

met publiciteit aan de gang gaan. De afgelopen periode zijn wij er achter gekomen dat vooral de 

starterstrajecten voor onze jongeren wat opleveren. Voor die starterstrajecten is gewoon geen 

geld. Er zijn bijdragen. Regulier, subsidie en het bedrijfsleven dragen bij. Ook in de vorm van 

activiteiten. Een aantal zaken krijg je echter niet van de grond. Voor ons is het heel belangrijk om 

minimaal vijf jaar door te kunnen gaan om te kijken of de ontwikkeling, die wij denken te zien, zich 

doorzet. Als dat zich op een goede manier gaat bewijzen dan hebben wij een goudmijn te pakken. 

Daar moeten wij mee verder daarvan zijn wij overtuigd. Het kan echter niet voor 100 procent 

gedekt worden."  

 

De heer Oost: "Is vijf jaar voldoende mijnheer Stijnenbosch? Kan het ook korter?" 

 

De heer Stijnenbosch: " Het is over het algemeen bekend dat, zeker als je starters volgt, er na de 

eerste vijf jaar ongeveer 40 tot 50 procent van over is. Deze ondernemingen blijven over het alge-

meen redelijk lang bestaan. Op een gegeven moment moeten zij iets nieuws verzinnen maar dan 

hebben ze de moeilijkste periode al gehad. De moeilijkste periode voor een starter doet zich voor 

als hij in het derde of vierde jaar een personeelslid in dienst moet nemen of van huisvesting moet 

veranderen. Als dat gelukt is, is hij echt ondernemer. Dan loopt het wel. Dan hoef je hem niet meer 

te volgen vanuit het starteroogpunt." 

 

De heer Oost: "Mag ik nog een opmerking maken, voorzitter. Een ervaring van mij in de afgelopen 

zomer. Ik ging op de fiets naar huis en ik zag ineens een bordje in het grasveld staan: frikadellen, 

met een grote pijl erboven. Ik dacht: wat is dit? Ik kwam de hoek om en daar stond een rijtje kin-

deren bij een tafeltje met een frituurpan erop. Zij waren frikadellen aan het bakken. Toen ik thuis-

kwam en de brievenbus opendeed zat daar een kopietje in waar opstond: frikadellen te koop! Daar 

en daar en zo duur. Ze hadden dus ook aan marketing gedacht. Mijn zoontje zat bij mij achterop de 

fiets dus hij zei: Vader, ik wil een frikadel! Ze hadden dus ook al gezorgd dat er behoefte was. Ik 

moest dus naar dat kraampje toe om een frikadel te kopen met mijn zoontje. Toen bleek dat ze al 

een heel netwerk hadden opgezet want er was behoefte en de behoefte was groter dan zij hadden 

verwacht. Er waren daarom al twee meisjes op de fiets weggestuurd om bij de Lidl frikadellen te 

kopen. Het was al een hele onderneming geworden. Ik denk dat als we met zijn allen kunnen berei-

ken dat er op zo jonge leeftijd al ondernemerschap is, dan is al merkbaar dat we dat doen." 

 

De voorzitter: "Die kinderen hebben gewoon het project Kids in Bizz gevolgd op de basisschool. Ik 

constateer dat heel veel belangrijke vragen gesteld zijn, of is de belangrijkste vraag nog niet ge-

steld mijnheer Van Schoot?" 

 

De heer Van Schoot: "Ik heb ook in de startersnota zitten kijken en één van de dingen die naar voren 

kwam was de huisvesting. Ik wou de heer Stijnenbosch en de gemeenten vragen hoe het zit met de 

huisvesting en dan vooral voor een doorstartende onderneming die al 2 à 3 jaar bezig is en iets 

nieuws zoekt. Is daar al beleid voor en in hoeverre kunnen wij als provincie daar een rol in spelen." 

 

De voorzitter: "Ik heb een verrassing voor u. Mevrouw Wielandt gaat de vraag beantwoorden." 

 

Mevrouw Wielandt: "Wij hebben daar naar gevraagd bij het ETIN rapport, dat u ook heeft ontvan-

gen. Daaruit blijkt dat de huisvesting eigenlijk niet zo’n heel groot probleem is. In de afgelopen vier 

jaar dat het beleid fungeerde heeft zich dat in zekere mate opgelost. Alleen bij detailhandel en 

horeca ligt een probleem. Dat heeft ook te maken met ontwikkelingen op het gebied van detailhan-



 

 

 

 

 

 

 

del en met projectontwikkelaars. Ik weet niet zo 1, 2, 3 hoe de provincie daar een rol in zou kunnen 

spelen." 

 

De heer Bokkers: "In het onderzoek van ETIN wordt ook aangegeven dat er een vervolgactie zou 

moeten plaatsvinden. In het bijzonder een onderzoek naar huisvesting. Wij hebben dit jaar een 

onderzoek laten doen door Strabo. De uitslag van dit onderzoek ligt er net en er is nog niet veel 

mee gedaan. Er is nader ingezoomd op de huisvestingsproblematiek van Almere. De vraag was, wat 

zoeken startende ondernemers. Zijn het woon-werk woningen of atelier woningen of werk-woon 

woningen of willen ze toch aan huis blijven werken. Dat wordt meegenomen in het startersbeleid. 

Verder hebben we in Buitenmere gezorgd dat de ontwikkelaars relatief goedkope, omzet gerela-

teerde, units meenemen. Het blijft een probleem in Almere. In het nieuwe stadshart is er bijvoor-

beeld toch een gebrek aan goedkope huisvesting voor MKB bedrijfjes op het gebied van detailhan-

del. Wij weten dat, dat probleem er is. Over Markerkant - een bedrijfsterrein waar nu reguliere 

detailhandel gevestigd is - loopt een discussie. De vraag is of we dit moeten handhaven of moeten 

laten gaan." 

 

De heer Van Schoot: "Ik weet dat in Zaandam een bedrijfspand helemaal gebruikt wordt voor meer-

voudige simpele huisvesting." 

 

De voorzitter: "Ik constateer dat wij toch weer vervallen in de uitvoering van het beleid en niet over 

het beleid zelf spreken. Ik wil voorstellen dat wij vanaf nu, het laatste gedeelte van deze bijeen-

komst, de rollen om gaan draaien. Ik wil namelijk van u weten welke vragen u had willen beant-

woorden die niet gesteld zijn. Zijn er nog vragen waarvan u had gehoopt dat die vanmiddag gesteld 

zouden worden." 

 

De heer Stijnenbosch: "Ik heb een vraag die deels door de heer Noordegraaf is gesteld. Namelijk: 

Zou u geld ter beschikking willen stellen aan starters zonder de Europese subsidies, want daar is 

alles in ondergebracht. Dat is toch de hamvraag, neem ik aan." 

 

De heer Oost: "Dat is een vraag aan ons." 

 

De voorzitter: " Hierna ga ik u vragen om het belangrijkste deel van uw bijdrage van vanmiddag in 

één zin, als oproep of mededeling aan de commissie, samen te vatten. Ik ga eerst nog even het 

rijtje af om te kijken of er nog vragen zijn die de commissie u had kunnen stellen. Waarvan u had 

gehoopt dat die vraag vanmiddag gesteld zou worden en waarop u graag een uitgebreid antwoord 

had willen geven. Een vraag die vergeten is." 

 

De heer Roeleveld: "Ik had een vraag verwacht naar aanleiding van het project Kids in Bizz. Er is 

aangegeven wat het project inhoudt. Het wordt in het basisonderwijs vormgegeven. Het is belang-

rijk om kinderen zo vroeg mogelijk al te laten ervaren wat ondernemen inhoudt. 47 scholen hebben 

daaraan meegedaan. In Flevoland zijn 202 basisscholen. Ik had eigenlijk de vraag verwacht hoeveel 

scholen er niet hebben meegedaan. Dat is een groot gedeelte. Maar hoe bewerkstelligen wij met 

elkaar dat de scholen die nu meegedaan hebben ook mee blijven doen. Hoe krijgen we basisscholen 

zo ver dat ze de bereidheid hebben om met een project als Kids in Bizz, ondernemersvaardigheden 

voor het voetlicht te brengen." 

 

De voorzitter: "U bent van harte uitgenodigd om zo dadelijk met de leden van de commissie nog een 

drankje te gebruiken en ik weet zeker dat een aantal leden van de commissie u die vraag dan nog 

zullen stellen.” 

 

De heer Noordegraaf: "Het is heel leuk. Wij zijn in de zomer met een delegatie van Statenleden 

naar een bijeenkomst geweest die door de AER georganiseerd was in Zweden. Deze bijeenkomst 

ging over Young Entrepreneurship. Nadat we daar een week gewerkt hadden met 160 mensen was 

de conclusie dat de sleutel gezocht moet worden in het onderwijs. Dat geeft eigenlijk ook antwoord 

op uw vraag. Als het onderwijzend personeel besmet raakt met de gedachte van entrepreneurship 



 

 

 

 

 

 

 

dan komt die vraag vanzelf. De incubatietijd is niet zo belangrijk. Als ze maar besmet raken. Dus bij 

het onderwijzend personeel ligt de sleutel. Als je hen zo ver kunt krijgen dat ze begrijpen dat, dat 

deel van het onderwijs ook een belangrijk deel is. Dan wordt het een self fulfilling prophecy." 

 

De heer Oost: "Vorige week donderdag hebben wij die discussie al gevoerd binnen de commissie. We 

zullen er zeker later nog op terugkomen. Daar maken uw vragen onderdeel van uit."  

 

De heer Noordegraaf: "Wij hopen dat, het voorlopig nog niet afgelopen is." 

 

De voorzitter: "Sterker nog. De commissie zal zeker met de uitkomsten van deze middag aan het 

werk moeten. Ik ga naar het tweede deel van de afsluiting en ik doe dat heel ouderwets door ge-

woon het rijtje af te gaan. Ik wil u vragen, om in één zin, uw belangrijkste boodschap van vanmid-

dag aan de commissie/politiek mee te geven. Ik weet dat het heel frustrerend is voor u want de 

politiek zal er nu niet op reageren. U hebt nu wel de kans. Alles wat u zegt wordt in het verslag 

opgenomen. De politiek zal er op een later moment zeker op moeten reageren. Omdat ik weet dat 

de heer Bakker nooit om een woord verlegen zit, geef ik hem als eerste het woord." 

 

De heer Bakker: "Dank u wel Mijnheer Siepel. Ik denk dat we bestaande initiatieven moeten bunde-

len, want dat is de kracht van een heleboel goede dingen. Bundel ze, breng ze in een overzicht voor 

het voetlicht van de startende ondernemers en denk aan drie dingen: coaching, collectieve voorlich-

ting en micro financiering. Ik denk dat je dan een heel eind bent. Doe vooral geen nieuwe dingen." 

 

Mevrouw Ebels: "Eén ding. Neem het voortouw en maak van ondernemersbegeleiding een structurele 

voorziening." 

 

Mevrouw Ten Kroode: "Zorg voor een ‘just in time’ voorziening. Een ondernemer heeft een vraag en 

die wil hij direct beantwoordt hebben. Dan kan hij gewoon verder met zijn bedrijf. Daar gaat het 

uiteindelijk om." 

 

Mevrouw Van Zadelhoff: "Wij willen graag zien dat de provincie partner blijft m.b.t. het thema 

startend ondernemerschap. Dat zij partner blijft ook in tijden, dat het economisch wat tegenzit. 

Dan is startersbeleid en het hebben van startersbeleid - en daar als provincie en overheid samen 

mee optrekken - erg belangrijk." 

 

De heer Filius: "Zorg dat het ondernemerschap, de ondernemerhouding langs de hele leerlijn inge-

bed wordt in het onderwijs." 

 

De heer Roeleveld: "Er zijn veel partijen die zich bezighouden met allerlei hele mooie initiatieven. 

Die initiatieven bundelen is, denk ik, een hele goede zaak. Maar behalve het bundelen van initiatie-

ven zou het heel goed zijn om een ketenregie te organiseren waardoor niet alleen de projecten 

verbonden worden maar ook de partijen.”  

 

Mevrouw Sijsling: “Ja, ook op het onderwijsgebied. Houdt het onderwijs in de gaten. Van onze 

jongeren moeten we het hebben vooral hier in Flevoland. Een hele belangrijke groep voor starters.” 

 

De heer Vreugdenhil: “Ik zou zeggen borg en continuïteit van datgene wat de provincie op gang 

heeft gebracht in het onderwijs en zet dat voort.” 

 

Mevrouw Wichard: “Stimuleer ondernemerschap maar ga niet op de stoel van de ondernemer zitten, 

want het is uiteindelijk de ondernemer die het zelf moet doen. Voorkom dat je teveel aanbodge-

richt bezig bent maar let goed op wat de ondernemer aan behoeftes heeft. Bundel en richt die 

activiteiten.”  

 

De heer Stijnenbosch: “De provincie moet een coördinerende rol vervullen op het gebied van star-

tersbeleid. Zich vooral richten op de vraaggestuurde aansturing daarvan. Dan bedoel ik vooral het 



 

 

 

 

 

 

 

stimuleren van ondernemerschap, het vormen van clusters bijv. het technofonds en daarbinnen de 

starters financieren. Dan komt het allemaal goed.” 

 

Mevrouw Van de Berg: “Ik hoop dat de provincie naast de gemeenten en het UWV wil bijdragen aan 

het mogelijk maken van microfinanciering in Flevoland. Dat zij ook bij wil dragen aan het marke-

tingoffensief.”  

 

De heer Bokkers: “Starten is een vorm van ondernemerschap met als doel economische structuur-

versterking. Dat doel moeten we goed in het oog blijven houden.” 

 

Mevrouw Wielandt: “Maak van Flevoland niet alleen een startersparadijs maar een ondernemerspa-

radijs door al deze dingen aan te nemen en mee te nemen.” 

 

De voorzitter: “Ik sla mijnheer Algra over want hij moet het straks allemaal gaan doen.” 

 

De heer Algra: “Dan heb ik nog even één oproep. Stel heldere kaders! Ik kan een programma maken 

voor € 2.000.000 of voor € 1.000.000 maar ook voor de € 60.00 of € 70.000 die er voor volgend jaar 

voor staan. Het moet van te voren wel duidelijk zijn.” 

 

De heer Noordegraaf: “U hebt het vanmiddag gehoord. Bied een menukaart aan!” 

 

De voorzitter: “Goed. Ik kom tot een afronding van deze bijeenkomst. Ik kan mij best voorstellen 

dat het onbevredigend is dat de fracties nu niet reageren op al die goede dingen die wij vanmiddag 

met elkaar hebben besproken. Dat is inherent aan het concept. Ik denk dat de claim die nu bij de 

verschillende fracties ligt alleen maar toeneemt omdat wij er aan de hand van het verslag ook in 

onze commissievergaderingen een vervolg aan zullen moeten geven. Het gaat er vooral om hoe 

politieke fracties datgene wat u hebt ingebracht verwerken tot nieuw beleid of in ieder geval tot 

nieuwe kaders voor het beleid. Vanmiddag is dat via een heel breed palet aan onderwerpen bespro-

ken. Ik begon deze middag met te zeggen dat de kennis aan de ene kant van de tafel zat en de 

onwetendheid aan de ander kant. Ik vermoed, als ik zo deze middag voor mijzelf de revue laat 

passeren, dat er zoveel over tafel is gegaan dat de kennis nu behoorlijk verdeeld is. Dit doet niets 

af aan het feit dat u de specialisten, de werkers in het veld bent en wij slechts de politici, die het 

met alle beperkingen en in alle bescheidenheid een beetje makkelijker of mooier of aantrekkelijker 

mogen maken. Wel in de wetenschap dat we het allemaal vanuit hetzelfde doel doen namelijk: een 

ondernemende provincie met succesvolle ondernemers. Als deze middag daar een klein beetje aan 

heeft kunnen bijdragen, zou ik hem al geslaagd willen noemen. Op basis van de sfeer, de indrukken 

en de contacten die we hebben opgedaan, wil ik deze middag zeker geslaagd noemen en wil ik u 

namens de commissie heel hartelijk danken voor uw inzet en uw bereidheid om hier te zijn. Er 

wordt een verslag gemaakt. Dat zal u worden toegezonden. Ik neem aan dat de commissie zichzelf 

wel verplicht voelt om u te informeren over nadere stappen die wij zullen nemen. Op welk moment 

dat is kan ik nu nog niet voorzien. Wij gaan eerst zelf met elkaar in gesprek. Tot slot heeft u op uw 

tafel, als het goed is, een evaluatieformulier gevonden. Dat is niet het geval. Dan zal het u nog 

toegezonden worden. Aangezien hier een aantal mensen zit dat erg van statistieken en van cijfers 

houdt, vertrouw ik erop dat we een hele hoge respons op deze enquête zullen ontvangen. Het is 

voor ons wel belangrijk om te weten hoe u deze middag ervaren heeft. Voor ons was het heel pret-

tig. Ik sluit af met het uitspreken van dank aan allen. Ik nodig u uit om nog gezellig met ons na te 

blijven en eventueel die vragen die niet gesteld zijn maar toch nog beantwoord moeten worden, 

met elkaar te bediscussiëren. Wisselt u vooral contactgegevens uit als daar aanleiding toe is. Ik sluit 

met deze woorden de vergadering en dank u voor uw inbreng. ( 17.10 uur) 

 


