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Voorwoord

Bijgaand treft u aan het beleids- en activiteitenplan 2010 van de Stichting StartersCentrum Limburg.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn er wat betreft de wijze van aanpak twee nieuwe
elementen geïntroduceerd.
In de eerste plaats is uitgebreid aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends in - kort gezegd -
onze samenleving. Oriëntatie en reflectie hierop is noodzakelijk. Juist waar mondiale ontwikkelingen
kennelijk onverwachts en schoksgewijs verlopen, is bezinning op microniveau belangrijker. In
zoverre is een algemeen beleidskader gegeven. Dit als eerste poging en in de wetenschap dat
ongetwijfeld zaken toch weer anders moeten worden ingeschat.

Een tweede element is dat is gekozen voor een interactieve en iteratieve aanpak bij de
totstandkoming van dit beleids- en activiteitenplan. Hierbij is dialoog en debat gezocht met
stakeholders en subsidiënten zoals gemeenten, de Kamer van Koophandel, bankwezen, Jonge
Bedrijven Sociëteit. etc. Dit proces wordt mede gebruikt om te vernieuwen en te verbeteren. De
ervaring leert dat dit een intensief traject is, maar dat als zodanig een doorstart verdient.

Het voorliggende document dient dan ook beschouwd te worden als een soort meerjaren
beleidsplan, op grond waarvan elk jaar een beknopt en concreet activiteitenprogramma wordt
uitgewerkt. Dit vanuit een dynamisch perspectief en in de wetenschap dat de regionale component
uiteindelijk leidend is. Deze rol vervult het StartersCentrum vanuit haar primaire taken. Vandaar dat
monitoring van de activiteiten dan ook een belangrijke component vormt. Hierbij wordt aansluiting
gezocht bij het INK model (Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg) waarbij resultaatgebieden en
processen centraal staan. Hiervoor wordt externe expertise ingehuurd.

Vanuit de dimensie van de klant wordt in 2010 een expertiseteam onder pas gestarte ondernemers
opgericht. Dit als bindend hulpmiddel voor bijstellen van de eigen producten en diensten en de
spiegeling met de concrete behoefte van de ondernemer. Deze staat centraal.

Het Bestuur
7 juni 2010
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Inleiding

De Stichting StartersCentrum Limburg bestaat sedert 1995. Het initiatief is voortgekomen

uit de samenwerking met onder meer de gemeente Maastricht ter versteviging van de

lokale economie en de afstemming hierover. Dit heeft er toe geleid dat in de breedte op

het gebied van startersbegeleiding een jarenlange samenwerking is gerealiseerd tussen

de Kamer van Koophandel en alle Zuid-Limburgse gemeenten.

De doelomschrijving van het StartersCentrum is als volgt benoemd in de statuten:

De Stichting heeft ten doel: dienstverlening aan starters in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

a) het begeleiden, adviseren en (begeleid) doorverwijzen van aspirant- en pas gestarte

ondernemingen, respectievelijk ondernemers;

b) het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar een zelfstandige bedrijfsmatige

activiteit;

c) de coördinatie van activiteiten t.b.v. startende en reeds gestarte ondernemingen door

het inschakelen van eigen kennis en de kennis van derden,

Per 1 januari 2008 zijn de Limburgse Kamers van Koophandel gefuseerd tot de Kamer

van Koophandel Limburg. Door het Algemeen Bestuur van de Kamer is de ambitie

uitgesproken om te bevorderen dat het StartersCentrum op de Limburgse schaal wordt

uitgerold. Dit moet erin resulteren dat alle Limburgse gemeenten participeren in

financiële zin en tevens de bestuurlijke verantwoordelijkheid in het bestuur gaan

organiseren.

Gelet op deze schaalvergroting wordt in 2010 een statuten wijziging geëffectueerd. Deze

mutatie wordt tevens gehanteerd om een algehele revisie van de statuten van het

StartersCentrum op te pakken. Meer in het bijzonder zal ook de doelomschrijving nader

worden getoetst en worden bijgesteld. Insteek hierbij is dat de kracht van het

StartersCentrum is gelegen in focus op de doelgroep en dat uitwaaiering van activiteiten

c.q. aandachtsgebieden wordt vermeden. Herijking derhalve.

De eerste aanzetten voor de uitrol zijn gegeven in 2008 waarbij de gemeenten Venlo en

Roermond kenbaar hebben gemaakt als subsidiënt te willen fungeren. Inmiddels zijn ook

met andere gemeenten contacten gelegd en streeft het StartersCentrum ernaar om door

de gemeentelijke samenwerking in de regio’s draagvlak en consensus te bereiken over

aansluiting bij het StartersCentrum. De gemeente Venlo heeft recentelijk in het kader van

de evaluatie van de activiteiten kenbaar gemaakt het StartersCentrum ook in 2009 te

subsidiëren, maar bovendien ook het belang aangegeven van subsidiëring door andere

gemeenten in die regio.

Beschikbare informatie bij individuele gemeenten leert dat er doorgaans nog geen sprake

is van een integraal startersbeleid in de vorm van een beleidsnotitie. De inbreng van de

gemeente in dit domein ter ondersteuning van starters is gewenst. De gemeente heeft

hoofdzakelijk een randvoorwaardelijke rol in het startersbeleid en zal zich richten op het

creëren van de juiste voorwaarden, het zo goed mogelijk faciliteren en het optimaliseren

van de dienstverlening. De intentie achter deze doelstelling is vooral kwalitatief

ingegeven. Peilers van het startersbeleid kunnen zijn: optimalisering van de

dienstverlening (stroomlijning informatievoorziening, ondernemersloket,

startersinfrastructuur), bedrijfshuisvesting, financiering (microfinanciering,

borgstellingskrediet, Bbz).
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Samenvatting Activiteitenprogramma

Pré starters

Startersdag 6 november 2010 - 2 locaties in Limburg - 1.500 bezoekers.

Algemene oriëntatiebijeenkomsten Limburg breed 80 met 1.000 bezoekers.

Seminars Limburg breed - 90 met 1.500 bezoekers.

Algemene adviesgesprekken 1.500

Gestarte ondernemers

Eenmalig event met de Kamer van Koophandel jaarlijks

Inrichten expertiseteam starters, frequentie twee maal per jaar.

Projecten

Afronding projecten Stimulering Starters Sittard-Geleen, pre starters Maastricht, Micro

Krediet Fonds Zuid-Limburg, Starters Stimulering Kerkrade.

Doorstartprojecten

Midterm review project Creatieve Industrie Zuid-Oost Nederland tot 31 maart 2012.

Projet Koempel MSP Heerlen 2010-2011

Facts en Figures

Ontwikkeling en monitoring kenniscentrum

PR en Communicatie

Restyling website, nieuwsbrief SSC 6x per jaar, herdruk brochure SSC

Beleidsplan Stichting StartersCentrum Limburg 2010 6
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Missie
Hét aanspreek-

punt voor starters

Visie
100% van de

starters ondersteunen

Kernwaarden
Onafhankelijk, betrouwbaar en

laagdrempelig

Strategie

• Dekkend netwerk van Limburgse gemeenten

• Alle klanten een uniform basispakket
aanbieden

• Ondernemerschap uitdragen en stimuleren

• Meer kansrijke initiatieven

• Duurzaam ondernemerschap

Strategie pyramide
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Strategie pyramide

Figuur 1: De Strategie pyramide

1.1 Missie

Het domein startersbeleid is door de Kamer van

Koophandel Limburg toevertrouwd aan het

StartersCentrum.

Het StartersCentrum is in Limburg hèt eerste

aanspreekpunt en loket voor alle starters. De

startende ondernemer kan bij het

StartersCentrum terecht voor informatie,

voorlichting en individuele ondersteuning en

begeleiding. Zowel wat betreft een eerste idee

tot en met de daadwerkelijke start van de

onderneming en aansluitend de nazorg

gedurende de eerste 3 jaren na de start.

Kernwaarden voor de dienstverlening zijn:

onafhankelijk, betrouwbaar (deskundig,

rekening houden met de klant, afspraken

nakomen) en laagdrempelig.

Focus

Het begrip starter wordt gebruikt in de brede zin

van het woord. Onder starters worden niet

alleen degenen verstaan die zich oriënteren op

het zelfstandig ondernemerschap of de

ondernemer die daadwerkelijk een bedrijf start,

maar ook bedrijven die niet ouder zijn dan 3

jaar.

1.2 Visie

De ambitie is om zoveel mogelijk ondernemers

in spé gebruik te laten maken van de diensten

van het StartersCentrum. Door een goede

oriëntatie op en voorbereiding van het

ondernemerschap heeft de starter méér

overlevingskansen. Idealiter moet het

StartersCentrum 100 % naamsbekendheid

scoren en is de wens aanwezig dat iedereen die

zich oriënteert op het ondernemerschap gebruik

maakt van diensten van het StartersCentrum.

Ook degene die twijfelt of zoekende is kan bij

het StartersCentrum terecht. Ook het bewust

niet kiezen voor ondernemerschap is een optie.

Positieve ontmoediging dus.

1.3 Strategie

Teneinde de missie en visie te concretiseren

streeft het StartersCentrum naar een dekkend

netwerk van alle Limburgse gemeenten, zodat

het StartersCentrum in de gelegenheid is om alle

klanten een uniform basispakket van

dienstverlening aan te bieden. Gekend en

gewaardeerd. Het StartersCentrum wil de

aantrekkelijkheid van het ondernemerschap

permanent uitdragen en stimuleren. Het creëren

van een ondernemende houding en cultuur is

een proces dat blijvend inspanningen vereist.

Nieuw ondernemerschap en het stimuleren

hiervan zijn gezamenlijke uitdagingen in de

regionale economie. Gestreefd wordt dan ook

naar méér kansrijke initiatieven en duurzaam

ondernemerschap. Met als beoogd resultaat een

sterke en minder kwetsbare regionale economie.

Missie, visie, strategie1
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Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel

1.4 Ontwikkelingen starters

Startende ondernemingen leveren een

belangrijke bijdrage aan de economie. Ze

dragen bij aan de werkgelegenheid (met name

in het midden- en kleinbedrijf) en zorgen voor

vernieuwing en innovatie. Hoewel de continuïteit

van de startende ondernemingen op de langere

termijn niet altijd is gegarandeerd, groeit een

deel hiervan door tot middelgrote en grote

ondernemingen.

Het belang van startende ondernemingen neemt

zowel op macro economisch als op regionaal

niveau toe. Trendgids voor de steden 2009,

constateert dat door de vermindering van de

bevolkingsgroei en de vergrijzing in veel steden

en regio´s, het ondernemerschap en innovatie

de belangrijkste motor vormen voor de

economische groei in Nederland.

In bijgaande tabel zijn de startersontwikkelingen

opgenomen van Kamer van Koophandel

Limburg. Het betreft hier het aantal gestarte

ondernemingen.

Dit alles over de periode 2000-2008 met als

referentie de landelijke gegevens.

Dit betekent dan ook dat de strategie en de

hierop gebaseerde activiteiten moeten passen in

het groter geheel van de Limburgse economie,

waarbij de gemeenten en het StartersCentrum

van de Kamer van Koophandel coalities vormen

om gemeenschappelijke elementen in de

regionale agenda te benoemen.

Het StartersCentrum streeft hierbij naar een

heldere en eenduidige profilering richting klant.

Dit veronderstelt, als logisch uitvloeisel hiervan,

een excellent activiteitenprogramma dat voorziet

in de behoefte van de klant en het maatwerk

dat hiervoor nodig is. Het is dan ook

vanzelfsprekend dat het StartersCentrum kennis

over de startersontwikkelingen etaleert en dat

naast de eigen expertise, kunde en kennis óók

getrokken wordt op informatie van bijvoorbeeld

Etil en gemeentelijke c.q. provinciale

onderzoeksdiensten. Bijvoorbeeld ook bij de

voorbereiding van projecten.

Starters 2000-2008: KvK Limburg

KvK sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 landbouw en visserij 68 58 75 63 66 90 88 103 101 135

2 industrie 196 150 125 137 166 190 206 212 203 210

3 bouw 518 481 394 358 485 606 772 823 717 494

4 groothandel 296 263 262 305 345 341 377 347 316 319

5 detailhandel 570 581 517 661 687 817 874 879 837 944

6 horeca 310 274 236 253 258 270 292 296 293 318

7 vervoer 129 118 85 142 169 179 195 189 167 165

8 financien 39 41 44 39 33 40 33 26 36 23

9 adviesdiensten 430 427 390 412 453 533 674 712 818 862

10 facilitaire diensten 514 447 351 374 470 551 587 631 672 723

11 persoonlijke diensten 456 454 491 502 549 674 729 848 903 961

12 algemene diensten 129 123 139 160 224 274 348 469 718 939

13 zakelijk beheer 234 96 22 18 25 15 18 15 12 51

14 overig 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 3891 3514 3133 3424 3930 4580 5193 5550 5793 6144

8
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Grafiek 1: Vernieuwingsgraad 2008 per sector

Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel

1.5 Uitrol activiteiten Limburg breed

Ondanks het feit dat in Midden- en Noord

Limburg een aantal gemeenten nog aansluiting

moeten krijgen bij de activiteiten van het

StartersCentrum door financiële participatie, zijn

in 2008 en 2009 niettemin ook aldaar

activiteiten georganiseerd en staan deze ook in

2010 op de planning. Dit mede dankzij de

financiële ondersteuning van de KvK.

Intensivering van de activiteiten in de regio

Venlo op het gebied van de Creatieve Industrie.

Ook hier extra fysieke huisvesting. Daarnaast

worden de activiteiten in Roermond en

omgeving steeds méér ingebed.

In de overloop 2009/2010 wordt door het

bestuur van het StartersCentrum het ontwikkel-

en implementatieplan voor participatie van

gemeenten in Noord- en Midden Limburg in

samenspraak geoperationaliseerd. Het feit van

de gemeentelijke herindeling, focus op

startersbeleid en ontwikkelingen hierin, wordt

door het bestuur gezien en ervaren als een

unieke gelegenheid om te participeren, zowel in

financiële als ook in bestuurlijke zin.

1.6 Kenniscentrum met autoriteit

Kennis is een essentiële grondstof voor het werk

van het StartersCentrum. Kennis die bij ons zelf

aanwezig is, in mensen en in systemen. Maar

ook kennis die bij andere organisaties aanwezig

is en relevant is voor onze klanten. Het delen

van deze kennis is een brandstof voor de motor

van de economische ontwikkeling. Het delen van

die kennis gebeurt doorgaans niet vanzelf en

niet naar de juiste plek. Dat dient georganiseerd

te worden.

1.7 Stand van zaken

Het wordt overal ter wereld steeds

gemakkelijker om een onderneming op te zetten

en zaken te doen, aldus het rapport van de

Wereldbank Doing Business 2009. Nederland

scoort op deze internationale ranglijst een 26ste

plaats. Maar ook in vergelijking met westerse

landen blijft het aantal startende ondernemers

in Nederland achter. De ondernemerszin wordt

hier wat minder geprikkeld door het uitgebreide

sociale vangnet in Nederland.

1.8 Ondernemerschap in Nederland

Het aantal personen dat in Nederland een eigen

bedrijf heeft, is gestaag toegenomen in de

periode 2002-2007. Van ruim 10% tot 12% van

de werkzame beroepsbevolking. Daarmee heeft

Nederland een inhaalslag gemaakt. (Bron: CBS

publicatie, het Nederlandse ondernemersklimaat

in cijfers 2009).
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2.1 Regionale agenda

De (private) organisaties van het bedrijfsleven

zijn primair gericht op de (belangen van de)

bestaande ondernemers.

Het StartersCentrum is vooral gericht op nieuwe

ondernemers en vernieuwend

ondernemerschap. Er wordt geconstateerd dat

vernieuwing grotendeels een spel is van private

krachten. Maar die verdienen soms een steuntje

in de rug of vragen soms om een kritische noot.

De Kamer van Koophandel ziet zwakke plekken

en kansen voor vernieuwing en versterking van

een duurzame regionale economie. Samen met

andere essentiële partijen, zoals: ondernemers,

overheden, onderwijs en onderzoek, kunnen de

regio coalities worden opgezet en kan

vernieuwing worden aangezwengeld.

Daarmee kunnen bestaande (deel) belangen

worden overstegen en zijn gezamenlijke en

samenhangende visies mogelijk. Dit met het oog

op de langere termijn.

Belangrijke overwegingen hierbij zijn:

 In een globaliserende wereld heeft de regio

de toekomst als economisch samenhangend

cluster en belangrijke cultuurdrager;

 Geen enkele actor in de reeks overheid-

ondernemers-onderwijs-onderzoek kan de

vernieuwing alleen dragen;

 Het werken in teams en het denken in

netwerken en verbanden is cruciaal. Het

gaat om voor de klant (startende

ondernemer) functionele relaties, contacten

met externe organisaties, maatschappelijke

oriëntatie en oriëntatie in andere bedrijven.

Vanuit haar bestaansrecht biedt het

StartersCentrum richting klant een uniform

producten- en dienstenpakket aan.

Rol gemeenten

Gemeenten zijn zich bewust van de belangrijke

bijdrage van startende bedrijven aan de

regionale economie. Dit gelet op de

werkgelegenheid, vernieuwing en innovatie.

Het StartersCentrum is er voorstander van dat in

het domein van starters, iedere gemeente

danwel gemeentelijk samenwerkingsverband,

een visie en koers ontwikkelt rond stimulering

van nieuwe bedrijvigheid.

Dit door middel van onderzoek- optimalisering

eigen dienstverlening- bedrijfshuisvesting-

financiering en stimulering en begeleiding. Het

StartersCentrum ziet mogelijkheden om hierbij

een ondersteunende en faciliterende rol in te

vervullen.

Naast deze generieke insteek is er bij

gemeenten de behoefte aanwezig om accenten

te plaatsen of extra inspanningen te leveren. Al

naargelang het thema en accenten, verdient een

projectmatige aanpak dan de voorkeur. Ook met

het oog op eventuele additionele

financieringsbronnen en het onderscheidend

vermogen t.o.v. de reguliere dienstverlening. Uit

het recente verleden zijn meerdere

voorbeeldprojecten te benoemen zoals

Startersvouchers, Pré Start Traject, Buurt

Economie Maastricht en Heerlen.

2.2 Regionale speerpunten/accenten

Geformuleerd zijn procestechniek, logistiek,

detailhandel en horeca, toerisme, zorg, nieuwe

energie en kenniseconomie als speerpunten voor

Zuid-Limburg.

Specifieke expertise opgedaan door het

StartersCentrum

 Procestechniek: geen kennis en ervaring.

 Logistiek: geen kennis en ervaring, geen

eigen markt maar afgeleide functies,

afstemming met brancheorganisatie.

 Detailhandel: expertise en ervaring zowel

wat betreft individuele advisering alsook

seminars. In 2008 is geen gebruik gemaakt

van de seminars m.b.t. detailhandel.

(Trend: méér oppervlakte, minder

ondernemers, Rabobank Cijfers en Trends)

 Horeca: kennis en ervaring in de reguliere

advisering. In samenspraak met Koninklijke

Horeca is in 2007 specifiek één seminar

gerealiseerd. In 2008 nul in verband met

gebrek aan belangstelling, dalende

bestedingen.

 Toerisme: geen bijzondere ervaring en

Regionale agenda2
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expertise behoudens individuele advisering,

rol Kamer van Koophandel inzichtelijk

maken, programmatisch.

 Thema zorg: in 2007 2 seminars

gerealiseerd met 29 deelnemers, in 2008 5

seminars met 85 deelnemers en in 2009 5

seminars met 50 deelnemers

 Nieuwe energie: geen expertise en ervaring.

 Kenniseconomie: niet gepositioneerd als

afzonderlijke entiteit.

In 2009 zijn door het StartersCentrum

presentaties verzorgd bij Masterclass

Hoogstarters, Leeuwenborg Groep Verzorging,

Vertaleracademie, Academie Beeldende Kunst,

Fontys Hogeschool, Gilde Opleidingen, Arcus

Carrièremarkt, Fontys Hoge School Logistiek en

Techniek, Maastricht School of Management,

VMBO St. Jansberg, minor Starters Zuyd van de

Hogeschool Zuyd, etc.

De hiervoor genoemde speerpunten op het

gebied van detailhandel, horeca, toerisme en

zorg kunnen door het StartersCentrum opnieuw

worden doorontwikkeld. Bij voorkeur in

samenwerking met relevante actoren.

Voor de onderdelen procestechniek, logistiek en

nieuwe energie ligt dit minder voor de hand.

Wellicht moet het proces als zodanig opnieuw

worden ingericht en georganiseerd. Het

StartersCentrum is bereid om deze faciliterende

rol op te pakken en initiatieven te stimuleren.

Dit ook mede gelet op de contacten die reeds

onderhouden worden met onderwijsinstituten.

2.3 Overige regiospecifieke thema´s

 Sittard-Geleen: inrichting

Ondernemingshuis, digitalisering,

klantenprocessen,

klantenontvangststructuur.

 Gemeente Maastricht: inrichting

bedrijvenloket, ontwikkelingen Creatief

Ondernemerschap, wijkenaanpak.

 Parkstad: project Creatief

Ondernemerschap

 Regio Midden- en Noord-Limburg:

gemeenten verenigd in Hoge Dunk,

spreekuren in Innovatiehu

 Regio Venlo: ontwikkelingen Creatief

Ondernemerschap

 Regio Roermond

 Factsheets gemeenten Noord- en Midden

Limburg ten aanzien van coalitieprogramma

2006 – 2010 (focus ondernemerschap)

 Fusie gemeenten en verkiezingen per 18

november 2009 en maart 2010

 Regio Zuid Limburg: speerpunten sectoren

zoals vastgesteld in de kadernota

Innoverend Arbeidsmarktbeleid:

procestechniek, logistiek, zorg en

retail/horeca, toerisme, kenniseconomie

 Daarnaast het speerpunt nieuwe energie.
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3.1 Algemeen

De samenleving is permanent in ontwikkeling.

Zowel op macro- en micro-economisch niveau,

maar ook de weerslag hiervan bij sociale en

politieke veranderingsprocessen.

Deze ontwikkelingen hebben dan ook hun

invloed op de realisatie van nieuwe producten

en diensten door ondernemers.

Uit onderzoek blijkt dat vele trends en

ontwikkelingen zijn te onderkennen.

 De belevingseconomie: vervullen van

emotionele behoeftes van mensen

 Globalisering: wereldburger:internet

slecht barrières

 Multicultureel samenleven: diversiteit

 Aanpasbaar wonen en werken:

meegroeien met de noden van een gezin en

bedrijf

 (On)veiligheid: producten moeten veilig zijn

 Vergrijzing: Europa wordt ouder

 Gemak en comfort: klant wil advies bij

keuze van op maat gemaakt product of

dienst

 Anticiperen, preventie, welzijn en zorg:

voorkomen is beter dan genezen

 Standaard en goedkoop: terug naar de

basis bijvoorbeeld bij vervoersfaciliteiten

 Allom tegenwoordige

communicatienetwerken en technologie

 Hoge energiekosten: energiezuiniger

 Marketing in het kwadraat: (tijdelijke)

reclame op ongewone plekken

 Vernieuwende en vervangende

innovatie

 Ondernemerschap en armoede.

Welke trends en ontwikkelingen geven de

richting aan waar de kansen voor ondernemers

mogelijk liggen en welke bedrijfsactiviteiten zijn

wellicht achterhaald? Één van de gevaarlijkste

marktverschijnselen is mode of onverwachte

trends. Gevaarlijk in die zin dat er geen strategie

op kan worden toegepast.

Kunst is om deze trends en ontwikkelingen te

vertalen naar meso niveau (landelijk en

regionaal). Landelijk kan gebruik gemaakt

worden van onderzoeken van EIM,

onderzoeksinstituut voor bedrijf en beleid.

3.2 Hoogconjunctuur

De afgelopen jaren maakte de hoogconjunctuur

het voor veel mensen aantrekkelijk om voor

zichzelf te beginnen. Tegelijkertijd bestaat de

tendens onder de bedrijven om steeds meer

maatwerk te willen leveren door flexibel in te

spelen op de snel veranderende behoeften en

niches in de markt. Deze ontwikkelingen hebben

het zelfstandig ondernemerschap gestimuleerd.

Het ondernemerschap blijft in trek. Het aantal

startende ondernemingen is de afgelopen jaren

gegroeid. Ondanks de economische situatie is er

nog steeds geld beschikbaar voor goede ideeën,

uitgewerkt in een goed financieel onderbouwd

ondernemersplan. Banken hanteren daarbij

dezelfde voorwaarden als vóór de financiële

crisis. (aandachtspunten: hoge debetrentes en

de liquiditeitstoeslag op langlopende leningen,

rentepercentages van 10 à 11 %?).

Trends en ontwikkelingen3
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Tabel 2: Aandeel ZZp’ers 2008

Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel

De huidige situatie heeft gevolgen voor de

economie. Relatie consumentenvertrouwen/

vermindering van economisch tij. Niet

duidelijk is of dit ook de groei onder starters

afremt. Immers als de economische

vooruitzichten minder zijn, zijn bedrijven

(ook) minder geneigd mensen in vaste dienst

te nemen en juist te werken met flexibele

krachten zoals kleine zelfstandigen met name

in de zakelijke dienstverlening, ambachtelijk,

de bouwnijverheid.

Met de ZZP’er, zoals genoemd in

nevenstaande tabel en onderstaande grafiek,

wordt bedoeld: bedrijven met 1 of minder

werkzame personen.

Nederland Limburg

KvK sector
% ZZP-

ers
Aantal

bedrijven
Aantal
ZZP-ers

% ZZP-
ers

1
landbouw en
visserij 47,7% 2177 948 43,5%

2 industrie 49,4% 4777 2186 45,8%

3 bouw 68,6% 6956 4433 63,7%

4 groothandel 56,0% 6477 3594 55,5%

5 detailhandel 41,7% 11885 4709 39,6%

6 horeca 28,7% 4720 1281 27,1%

7 vervoer 51,9% 2854 1286 45,1%

8 financien 64,8% 1646 901 54,7%

9 adviesdiensten 75,5% 8715 6388 73,3%

10 facilitaire diensten 68,4% 6074 4077 67,1%

11
persoonlijke
diensten 73,7% 8365 6123 73,2%

12 algemene diensten 71,5% 3567 2424 68,0%

13 zakelijk beheer 89,1% 17477 15133 86,6%

14 overig 83,8% 15 14 93,3%

Totaal 67,3% 85705 53497 62,4%

Grafiek 2: Percentage ZZP’ers per sector 2008
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Tabel 3: Aantal 55+ starters

Vanuit de bedrijfsvoering door de (startende)

ondernemer worden onderstaande

ontwikkelingen onderkend:

 Door vereenvoudigde wetgeving is het

eenvoudig om als zelfstandige te beginnen.

Het starten van een eigen bedrijf is steeds

minder laagdrempelig geworden. De

gemiddelde uitval na de start bedraagt na 1

jaar 10 %, na 3 jaar 13 %, na 5 jaar 45 %.

Dit zijn beslist geen faillissementen, slechts

0,5 tot 1 % gaat failliet, de rest stopt er

gewoon mee.

 Sterke groei van ondernemerschap

gecombineerd met een loondienstverband

(parttime ondernemerschap);

 Starten vanuit een uitkeringssituatie;

 Sterke focus op zelfstandigen zonder

personeel;

 Financieringsbehoefte (groei naar

microkredieten);

 Starten in de zakelijke dienstverlening;

 Opwaardering van de creatieve sector;

 Ondernemerschap in de zorgsector;

 Onderwijs heeft focus op ondernemerschap

en doorvertaling hiervan (kenniseconomie);

 Er is een toename van de 55-

en 60+´er als starter.

3.3 Algemene trends in het MKB

In de publicatie Kleinschalig Ondernemen 2009

wordt een beeld gegeven van de structuur en

economische ontwikkeling in het bedrijfsleven.

De belangrijkste conclusies:

 Vertrouwen van ondernemers in de

economie is sterk afgenomen. MKB-

ondernemers in de groothandel en zakelijke

diensten zijn nog het meest optimistisch.

Voor ondernemers in de industrie, bouw,

autosector, horeca en transport ligt het

vertrouwen beneden het gemiddelde.

 Beperkte groei van het aantal

ondernemingen. De groei van het aantal

ondernemingen zal in 2009 slechts

toenemen met 0,25%. Vanwege de

economische situatie zijn de afzet- en

winstperspectieven van ondernemingen

verslechterd, waardoor de groei van het

aantal ondernemingen voor het eerst sinds

jaren stilvalt.

 Sterke afzetdaling in 2009. Voor 2009 wordt

uitgegaan van een afzetdaling van het

Nederlandse MKB van 4,25%. In 2008 was

nog sprake van een groei van 2%.

 Krimpende werkgelegenheid in 2009 en

2010.

 Sterke winstdaling in 2009. In 2009 neemt

de winst af met 13,5%. Oorzaken zijn een

krimpende economie en een stijging van de

loonkosten. De sectoren die het hardst

getroffen worden door de crisis zijn de

groothandel, de autosector en transport &

communicatie. De zorgsector is een

uitzondering. Voor deze sector wordt een

stijging verwacht.

 Afname investeringen. De afgelopen jaren

nam de investeringsbereidheid bij

ondernemers in het MKB ieder jaar iets toe.

Ongunstige afzetperspectieven en de

teruglopende winsten maken dat

ondernemers nu minder investeren.

Startmotieven

Het EIM heeft onderzoek gedaan naar de

startmotieven van ondernemers. Er is een

vergelijking gemaakt van de ondernemers die in

2003 en in 2008 zijn gestart. Door de jaren heen

zijn de uitdaging en de wens om eigen baas te

zijn de belangrijkste motieven om een bedrijf te

starten. Voor één op de drie ondernemers was

de gunstige economische conjunctuur een

motief om een bedrijf te starten. Daarnaast zijn

de laatste jaren steeds meer starters een eigen

bedrijf begonnen vanwege ontevredenheid over

de baan in loondienst. Minder ondernemers

zagen in een gat op de markt een motief om

een bedrijf te starten. De beschikbaarheid van

eigen financiële middelen heeft als startmotief

het meest aan belang ingeboet.

Veel ondernemers hadden voor de start van het

bedrijf geen of slechts weinig geld nodig: 17%

van de ondernemers startte zonder startkapitaal

en 32% met een startkapitaal van minder dan

2.500 euro.

Leeftijd 55+ starters NL 55+ starters Limburg

2007 2008 2007 2008

0-54 95612 104345 5557 5650

55-59 3596 4149 264 294

60-64 2012 2517 132 168

65+ 773 977 58 64

Totaal 101993 111988 6011 6176

% 55+
starters 6,3% 6,8% 7,6% 8,5%
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ZZP-impuls

Het in de afgelopen jaren sterk groeiende

aandeel zelfstandige ondernemers zonder

personeel heeft potentieel grote implicaties voor

arbeidsmarkt en sociale zekerheid, alsmede voor

het functioneren van het bedrijfsleven. Enerzijds

draagt de zzp-impuls bij aan een toenemende

flexibiliteit en productiviteit van de economie,

aan een hogere mate van werktevredenheid en

aan meer ondernemende cultuur. Anderzijds

leidt het stijgende aandeel zelfstandige

ondernemers zonder personeel tot een

toenemende (baan)onzekerheid voor de

betrokkenen en tot een vergroting van de

algehele inkomensongelijkheid in Nederland.

Met name zijn er aanwijzingen dat veel kleine

ondernemers aan de onderkant van de

inkomensverdeling en zelfs onder de

armoedegrens werkzaam zijn. Ook is er een

risico dat inefficiënte kleine toetreders de markt

verstoren. Ten slotte vervaagt geleidelijk het

traditionele onderscheid tussen ondernemers en

werknemers, en ontstaan

ingewikkelde discussies over de status van

zzp'ers bij de Belastingdienst en het UWV.

Bevordering van ambitieus en/of innovatief

ondernemerschap

De opwaartse trend in ambitieus/innovatief

ondernemerschap in hoger ontwikkelde landen

is van groot belang voor concurrentiekracht,

economische groei en banencreatie. Aangezien

Nederland niet vooroploopt op het terrein van

ambitieus/innovatief ondernemerschap, en dit

ook één van de redenen is van het relatief lage

aantal snelgroeiende ondernemingen in

Nederland, zou het beleid zich met name op

bevordering van ambitieus en/of innovatief

ondernemerschap moeten richten.

Voorts is het van groot belang om

belemmeringen in het begintraject van

ambitieuze en/of innovatieve nieuwe

ondernemingen weg te nemen. Bottlenecks

treden vaak op bij de financiering, bij de

personeelsvoorziening, bij het verkrijgen van

vergunningen en bij de commerciële benutting

van wetenschappelijke vindingen.

Ondernemerschapsonderwijs

Een gebied dat in bredere zin de aandacht

vraagt van beleidsmakers bij hun inspanningen

om ondernemerschap te stimuleren, betreft

uitgebreid en effectief onderwijs op het gebied

van ondernemerschap. Ten eerste bevordert dit

een goede voorbereiding van nieuwe

zelfstandige ondernemers en vergroot dit de

succeskansen.

Daarnaast kunnen groeiambities via het

onderwijs worden ondersteund door studenten

specifieke kennis en vaardigheden te laten

opdoen, en door mogelijkheden te bieden om

(nieuwe) netwerken op te bouwen en kennis en

ervaringen uit te wisselen.

Eén op de acht zelfstandigen kampt met een

laag inkomen

Zelfstandige ondernemers hebben vaker een

laag inkomen dan andere groepen in de

Nederlandse economie. Er heeft zich geen

verbetering voorgedaan in het percentage

zelfstandigen met een laag inkomen ten

opzichte van 2005. Het ligt in de lijn der

verwachting dat het aandeel zelfstandigen met

een laag inkomen in het huidige economische

klimaat toeneemt. Veel zelfstandigen met een

laag inkomen zijn te vinden in de grote steden.

Dit is deels te verklaren door de sterke

concentratie van allochtone ondernemers, een

groep met een relatief hoger risico op een laag

inkomen. Armoede onder ondernemers beperkt

zich echter niet tot de stedelijke gebieden. Ook

in landelijke provincies is het aandeel

zelfstandigen met een laag inkomen relatief

hoog. Een laag inkomen kan voor zelfstandigen

grote gevolgen hebben voor het voortbestaan

van de onderneming. Enkele gegevens m.b.t.

Limburg:

 In de landelijke provincies (Flevoland,

Friesland, Limburg, Drenthe en Zeeland) zijn de

gemiddelde inkomens van ondernemers

betrekkelijk laag, vooral door het relatief hoge

aandeel ondernemers in de agrarische sector.

 Daarnaast is er een duidelijk verband met

regionale economische groei. De provincies

Zeeland, Limburg, Drenthe en Groningen

bijvoorbeeld hadden een relatief lage

economische groei in de periode 2006-2007. In

de Randstedelijke provincies was de

economische groei juist bovengemiddeld.

Enkele specifieke ontwikkelingen nader

toegelicht:

1. Toenemende invloed van social media

Een van de belangrijkste trends voor

ondernemers dit jaar social media: Twitter,

Flickr, YouTube, Facebook en Hyves. Uit het

rapport Top Social Computing Predictions For

2009 dat onlangs verscheen, blijkt dat die trend

niet meer te stoppen is.
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Samengevat stelt het rapport dat social media

samengevoegd gaan worden met traditionele

vormen van marketing. Om op die manier nog

beter naar de klant, de doelgroep te luisteren.

Marketing zonder inzet van sociale media is zelfs

ondenkbaar geworden.

2. Opkomst internetmarketing

Marketing van producten en diensten via

internet heeft een enorme vlucht genomen.

Begrippen als: zoekmachine-optimalisatie, cms,

open source, zoekmachine-marketing, Google

Adwords, duiken steeds meer op. Doelgroepen

worden met behulp van moderne technieken

steeds gerichter benaderd.

3. Parttime ondernemen blijft populair

Van de startende ondernemers werkt een kleine

meerderheid na de start fulltime in het bedrijf.

Eén op de vier ondernemers kiest bewust voor

parttime ondernemerschap. Eén op de vijf

ondernemers is weliswaar parttime ondernemer,

maar wil fulltime ondernemer worden. Uit

onderzoek blijkt dat parttime ondernemen

steeds vaker een bewuste keuze is.

4. Toename ondernemerschap in de zorg

Ondernemerschap is door invoering van

marktwerking in de gezondheidszorg steeds

belangrijker geworden. Uit onderzoek van het

EIM blijkt dat het ondernemersklimaat in de

zorgsector als matig ervaren wordt. Veel

genoemde knelpunten zijn het

financieringsstelsel met zorgverzekeraars, vaste

tarieven en de als streng ervaren regelgeving

van de overheid.

De afgelopen constateert het StartersCentrum

dat kleinschalig ondernemen in de zorg

toeneemt: professionals in loondienst werkzaam

in de zorg kiezen steeds meer voor het

zelfstandig ondernemerschap. Dit doet zich met

name voor in de sectoren: thuiszorg, diëtisten,

welzijn en maatschappelijke dienstverlening,

gehandicapten- en ouderenzorg.

De groep kenmerkt zich door een grote mate

van professionaliteit. Daar staat tegenover dat

de ondernemersvaardigheden minder ontwikkeld

zijn.

3.4 Levensduur starters

KvK Limburg

In 2004 zijn in het werkgebied van de KvK

Limburg 3936 bedrijven gestart. In de jaren

2004 t/m 2008 zijn van deze groep 1474

ondernemingen gestopt. Dat is 37,4%. Het

uitvalpercentage is het hoogst in de detailhandel

(51,3%) en het laagst in de landbouw en visserij

(22,7%).

Nederland

In 2004 zijn in Nederland 61.468 bedrijven

gestart. In de jaren 2004 t/m 2008 zijn van deze

groep 23.218 bedrijven gestopt. Dat is 37,8%.

In de bijlage staan de resultaten per sector. Het

uitvalpercentage is ook hier het hoogst in de

detailhandel en het laagst in de landbouw.

Bedrijfsbeëindiging

Redenen voor bedrijfsbeëindiging zijn divers:

- Privé-redenen zoals ziekte,

arbeidsongeschiktheid of gezinsomstandigheden

- Onvoldoende vraag naar de producten of

diensten

- Het bedrijf is eigenlijk nooit goed uit de

startblokken gekomen

- Externe omstandigheden, zoals wanprestatie

van een leverancier of slecht betaalgedrag

- Verkoop van het bedrijf

Motieven voor bedrijfsbeëindiging:

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt

tussen verschillende redenen voor

bedrijfsbeëindigingen. Een ondernemer besluit

zijn eigen bedrijf stop te zetten omdat hij een

baan kan krijgen met betere mogelijkheden

(o.a. Van Praag, 2003; Bates, 2005).

Faillissementen en onvoldoende opbrengsten

vormen een andere bron voor

bedrijfsbeëindiging (o.a. Thornhill en Amit,

2003). Verder kan de kans het bedrijf

aantrekkelijk te verkopen aanleiding zijn voor

bedrijfsbeëindiging (o.a. Headd, 2003). Ten

slotte zijn er de persoonlijke omstandigheden.

Bron: EIM, Global Entrepreneurship Monitor

2006). Regionaal onderzoek.

Acties StartersCentrum:

Seminar Social Media

Acties StartersCentrum:

Seminar Internet en marketing

Acties StartersCentrum:

Seminar Starten als parttime ondernemer

Acties StartersCentrum:

Seminar Starten in de zorg
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4.1 Behoefteonderzoeken algemeen

In de periode juni 2008 tot en met april 2009

heeft het StartersCentrum een viertal algemene

behoefteonderzoeken uitgevoerd. De doelgroep

van deze behoefteonderzoeken zijn de

geregistreerde starters in het Handelsregister uit

het kalenderjaar 2007 in respectievelijk de

gemeenten Kerkrade, Roermond, Venlo en Nuth.

In totaal is de vragenlijst naar 969 ondernemers

verstuurd. Gemiddeld bedroeg het

responspercentage 22%. Van de respondenten

is 84% een eenmanszaak gestart, 11% een

Vennootschap Onder Firma en 5% een Besloten

Vennootschap.

Conclusie Huisvesting

De meeste ondernemers starten de

onderneming vanuit hun privéadres. Gemiddeld

bedraagt het percentage ondernemers dat

vanuit huis start 83%. Na één jaar

ondernemerschap heeft 10% van de gestarte

ondernemers inmiddels een aparte

bedrijfsruimte betrokken of is op zoek naar een

bedrijfsruimte.

Conclusie Personeel

Gemiddeld start 90% van de ondernemer

zonder personeel. De cijfers per gemeente lopen

wat uiteen. Zo starten in Roermond en Nuth

respectievelijk 92% en 94% zonder personeel.

In Kerkrade en Venlo liggen deze percentages

met 85% en 87% iets lager.

Conclusie Administratie

Veelal besluit de ondernemer om zelf de

dagelijkse administratie te verzorgen en een

boekhouder of accountant in

te schakelen voor het opstellen van de

jaarrekening en het doen van de aangifte

inkomstenbelasting. Slechts 5% verzorgt de

gehele administratie zelf. En in 19% van de

gevallen wordt de administratie volledig

uitbesteed aan boekhouder of accountant. In de

gemeente Nuth wordt met 25% het vaakst

gekozen om zelf de volledige administratie te

verzorgen (slechts 2% besteedt alles uit). In de

gemeente Venlo ligt het percentage dat zelf de

volledige administratie verzorgt het laagst met

13%. Hier besteedt 8% de volledige

administratie uit.

Conclusie Promotiemiddelen

Bijna iedere ondernemer zet promotiemiddelen

in. Het vaakst genoemd is de website.

Gemiddeld genomen heeft 2/3e van de

ondernemers een website laten ontwikkelen ter

promotie van hun onderneming. De folder en

het plaatsen van advertenties nemen de 2e en 3e

plaatst in.

Grafiek 3: Respons behoefteonderzoek

Onderzoek4
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Conclusie Knelpunten

80% van de ondernemers geeft aan knelpunten

te hebben ondervonden bij de start van hun

onderneming. Dit percentage geldt voor alle vier

de gemeenten. De belangrijkste knelpunten voor

de ondernemers zijn: belastingen, administratie,

verzekeringen en pr en communicatie.

Ongeveer de helft van deze ondernemers heeft

hulp gezocht voor de ondervonden knelpunten.

Echter, 1/3e van de ondernemers geeft aan een

jaar na de start nog steeds knelpunten te

hebben. Dit aandeel is het grootst in Roermond,

hier ondervindt 47% van de ondernemers na

een jaar nog steeds knelpunten. Voor alle

ondernemers geldt dat de knelpunten die na een

jaar nog bestaan, in méér dan 50% van de

gevallen betrekking hebben op pr en

communicatie.

Conclusie Stichting StartersCentrum

Gemiddeld is 2/3e van de geënquêteerde

ondernemers bekend met de diensten van het

StartersCentrum. Deze aantallen lopen echter

uiteen per gemeente. Zo is de bekendheid in

Nuth 90%, terwijl deze in Roermond 40%

bedraagt (fusiejaar Kamer van Koophandel 1

januari 2008).

Conclusie Kredietcrisis

Het behoefteonderzoek in de gemeente Nuth,

heeft in april 2009 plaatsgevonden. In dit

behoefteonderzoek is de vraag meegenomen, of

de ondernemers gevolgen ondervinden van de

kredietcrisis. 70% van de respondenten uit de

gemeente Nuth geeft inderdaad aan gevolgen te

ondervinden van de kredietcrisis. Het meest

genoemde gevolg is met 40% de terugloop in

klantaantallen. Ook dalende bestedingen en

verandering in betalingsgedrag worden vaak

genoemd (beiden 20%).

4.2 Specifiek behoefte onderzoek

Dit onderzoek is gedaan door studenten van de

Universiteit Tilburg onder starters kalenderjaar

2007 in de Creatieve Industrie (zakelijke

dienstverlening) in de gemeenten Maastricht,

Heerlen en Venlo.

Enkele conclusies: doelgroep zeer divers qua

samenstelling en achtergronden, senioren meer

aanwezig, financiële positie bevredigend,

doorgaans onvoldoende focus voor het opstellen

van een ondernemingsplan wat betreft

bedrijfsvoering.

Grafiek 4: Knelpunten startende ondernemers
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De producten en diensten (assortiment) van het

StartersCentrum worden regelmatig geëvalueerd

en bijgesteld. Met behulp van de hiervoor

genoemde trends en ontwikkelingen en door de

dagelijkse klantcontacten worden de diensten en

producten van het StartersCentrum in een

continu proces geoptimaliseerd en getoetst aan

de verwachtingen van de klant (evaluatie).

5.1 Uitgangspunten en ambities

Vanuit markt en klantperspectief:

 Het assortiment moet aansluiten op de

behoeften van de ondernemer;

 Het assortiment is inzichtelijk en

toegankelijk voor iedere ondernemer;

 Het assortiment is up-to-date.

Vanuit praktisch oogpunt:

 Het assortiment is flexibel en modulair

opgebouwd;

 Het assortiment is beheersbaar in omvang;

 Het assortiment is communicabel.

5.2 Expertiseteam

In aansluiting op de missie en visie van het

StartersCentrum wordt in 2010 een

expertiseteam opgezet. Dit expertiseteam

bestaat zowel uit gestarte ondernemers als

professionals die uit hoofde van hun beroep

of organisatie in de positie zijn om ingrediënten

aan te dragen waar de specifieke behoeften van

starters en doorstarters liggen.

Insteek is om hierbij niet alleen een spiegeling

te verkrijgen van de eigen ervaringen in het

dagelijks werk, maar bovendien ook vroegtijdig

signalen op te pakken waardoor actief diensten

en crossovers worden ontwikkeld en kansen

daardoor voor de startende ondernemer tijdig

verzilverd kunnen worden.

5.3 Kenmerken klanten

Als basis voor de monitoring van

klantontwikkeling (checken CBS methodiek)

worden onderstaande indicatoren gehanteerd

(zie figuur 2; indicatoren klantontwikkeling).

Uit deze inventarisatie kan een typologie worden

geformuleerd van de klant met

wie het StartersCentrum in contact komt.

Soortgelijke analyse kan ook worden gemaakt

van het Handelsregister. De gegevens van beide

bestanden worden met elkaar geconfronteerd.

Doel hiervan is te onderzoeken of er

overeenkomsten of tegenstellingen te zien zijn

en welke trends aanwezig zijn.

5.4 Domein projecten

Door middel van projecten worden specifieke

zaken opgepakt. Een projectmatige aanpak, al

dan niet in de vorm van een pilot, is een

geëigend instrument om te voorzien in de

oplossing van een specifieke problematiek of

aanbrengen van focus.

In zijn algemeenheid geldt dat de lokale

economie van de gemeenten zich afspeelt in

hetzelfde krachtenveld waarmee de klant en dus

ook het StartersCentrum worden

geconfronteerd. Met andere woorden voor het

draagvlak en plaatsen van accenten is

voorwaarde dat herkenning plaatsvindt van

trend, problematiek, kansen en bedreigingen. Al

naargelang de opbouw van de lokale/regionale

economie, zijn accentverschillen mogelijk. Door

middel van projecten kan dus identificatie

plaatsvinden en gericht naar concrete resultaten

worden toegewerkt. Inzicht in de regio en het

organiseren en delen van kennis hierover, is

hierbij essentieel.

Productontwikkeling5
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De projecten die het StartersCentrum uitvoert

hebben specifieke kenmerken. Projecten worden

alleen nog uitgezet indien deze gericht zijn op

een afgebakende doelgroep of thematiek wat

betreft branche of persoon van de ondernemer

(uitkering, allochtoon, speciale wijk etc.).

5.5 Gerealiseerde projecten

Startersvouchers

Dit project is eind 2009 in samenspraak met de

provincie Limburg afgerond. In deze pilot zijn

vouchers ter waarde van €1000.- ter beschikking

gesteld aan starters voor coaching door ervaren

ondernemers. Als hulp bij vragen op

strategische bedrijfsvoering bijvoorbeeld groei,

huisvesting, samenwerking, export en

dergelijke. In de sectoren industrie en stuwende

zakelijke dienstverlening. Leereffect

startersvouchers: het coachen van jonge

ondernemers door ervaren ondernemers/

managers is een effectieve manier van

begeleiden van deze doelgroep.

Ondernemersschool voor bedrijfsovername

In samenwerking met de Rabobank en de

Provincie Limburg heeft het StartersCentrum in

2007-2008 het project “Ondernemersschool voor

bedrijfsovername” uitgevoerd. Het doel van het

aanbieden van een cyclus van 6

themabijeenkomsten was enerzijds de

deelnemers op een interactieve wijze te

informeren en voorlichting te geven over de

kansen en mogelijkheden van het starten van

een eigen bedrijf door middel van

bedrijfsovername en anderzijds de juridische,

organisatorische en financiële kanten van de

overname nader te belichten. Bijna alle 21

deelnemers aan dit project hadden concrete

plannen voor de overname van een bedrijf van

de werkgever, binnen het familiebedrijf of een

vliegende start. De deelnemers hadden minimaal

een MBO-niveau. De gastdocenten en inleiders

waren ervaringsdeskundig op het gebied van

bedrijfsovername en –overdracht. Door vooraf

de deelnemers te selecteren heeft er toe geleid

dat de groep qua kennis, ervaring en ambities

een samenhangend geheel vormde. Onderling

heeft men kennis en ervaring kunnen

uitwisselen en was men tevens elkanders

klankbord.

De gastdocenten en inleiders hebben door hun

interactieve workshops het leerproces

geoptimaliseerd. Vijf personen hebben bij de

overname gebruik gemaakt van begeleiding en

coaching van het StartersCentrum.

Project mentoring business transfer

In 2006 heeft het Directoraat-generaal

Ondernemingen en industrie, afdeling midden-

en kleinbedrijf van de Europese Commissie groot

Europees project geïnitieerd met betrekking tot

het begeleiden en ondersteunen van

(startende)ondernemers bij de overname van

een bedrijf. Het doel van dit project was

enerzijds het aanbieden van begeleiding en

coaching in de vorm van mentorschap met de

focus op het verbeteren van

ondernemersvaardigheden. Anderzijds het

monitoren van het overnametraject ten behoeve

van wetenschappelijk onderzoek met de focus

op het verkrijgen van specifieke kennis rondom

het tijdstip van overname. Het hoofddoel is het

verhogen van het aantal succesvolle overnames

binnen het MKB en het verminderen van

voortijdige beëindiging.

De looptijd van het project was 2007-2008.

Gedurende deze periode hebben 2

bedrijfsadviseurs een 6-tal mentoringtrajecten

uitgevoerd met kandidaten die of onlangs een

bedrijf hadden overgenomen of op het punt

stonden om een bedrijf over te nemen.

Gedurende het mentoringtraject zijn een

diversiteit aan bedrijfsvraagstukken de revue

gepasseerd. Het meest opmerkelijke van de

begeleiding was de behoefte van de kandidaten

om met een vaste (vertrouwens)persoon

regelmatig te klankborden over zowel de harde

als de zachte kant van ondernemerschap en

bedrijfsovername.

Project Buurt Economie Maastricht-Heerlen

Zowel in Maastricht (Ondernemer In de

Buurt 2001-2005) als in Heerlen (Buurteconomie

Heerlen 2003-2008) is ruime ervaring opgedaan

in het begeleiden en ondersteunen van

kleinschalige bedrijvigheid in specifieke wijken.

Via een lokale laagdrempelige en meer

pragmatische aanpak is binnen beide projecten

zowel een groot aantal startende ondernemers

op weg geholpen als wel voor bestaande

ondernemers een adviesfunctie vervuld.
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Concrete resultaten zijn:

 Intensieve begeleiding en persoonlijke

coaching leidt tot meer en beter voorbereide

starters

 Minder uitval na de start (in vergelijking tot

landelijke cijfers)

 Leefbaarheidsimpuls voor wijkeconomie

door concentratie van detailhandel

 Ondernemerschap als reïntegratie-

instrument: enkele tientallen

uitkeringsgerechtigden zijn begeleid naar

zelfstandigheid via een nieuw gestarte eigen

onderneming

 Netwerkvorming tussen ondernemers

onderling is toegenomen

 Lokale aanpak brengt overheid en

ondernemers dichter bij elkaar.
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De uitdaging voor het StartersCentrum is hierin

gelegen om goed in te spelen op de behoeften

en wensen van de klant en diens verwachtingen

te overtreffen. Dit betekent dat binnen de

financiële mogelijkheden en beschikbare

personele capaciteit een evenwichtige balans

gehanteerd moet worden voor alle contacten

richting klant. Binnen het hierna te vermelden

scala van mogelijkheden, al naargelang de

typologie van de klant, is sprake van wisselende

intensiteit van collectieve voorlichting tot één of

meerdere individuele adviesgesprekken.

Afgaande op opgedane ervaringen wordt de

individuele klant het best bediend indien en voor

zover reeds door de klant het nodige voorwerk

is gedaan. De klant is mede verantwoordelijk

voor het eindproduct. Dit is immers ook

afhankelijk van diens eigen inzet, informatie-

uitwisseling en eigen vaardigheden. Het is een

taak van het StartersCentrum om hierbij een

uitnodigende en vertrouwelijke relatie te

creëren.

Als dienstverlenende non-profit organisatie richt

het StartersCentrum haar activiteiten in op basis

van het INK-model, waarbij focus ligt op de

resultaatgebieden.

6.1 Ons aanbod

Voor het realiseren van onze missie is het

aanbod essentieel. Daarbij zijn 3 zaken van

belang:

1) Wat zijn onze (sub)doelgroepen en welke

producten en diensten bieden we aan. Het gaat

hier in feite om het assortimentsbeleid. In het

assortimentsbeleid van het StartersCentrum

wordt beschreven welke producten en diensten

worden aangeboden aan de

ondernemerssegmenten (toegespitst naar

levensfase, achtergrond of kenmerken van de

ondernemer), en welke concrete invulling van

het activiteitenprogramma wordt ingegeven.

2) Vervolgens de vraag via welke kanalen

bieden wij onze producten aan. Dit wordt

neergelegd in het kanalenbeleid (PR en

promotie). Dit beleid moet ervoor zorgen dat het

StartersCentrum de huidige en toekomstige

producten en diensten optimaal aan haar

doelgroep kan aanbieden. Hierbij maximaal

inspelend op de wensen van de klant.

3) Tenslotte de vraag op welke wijze

communiceren we over onze producten. Het

betreft hier de communicatiestrategie. Met

welke boodschap voor welke doelgroep en in

welke verpakking. Op welke wijze het

StartersCentrum zich aan het publiek

presenteert en communiceert met stakeholders,

partners en andere relaties.

Basiskenmerken van dienstverlening:

 Niet tastbaar, maar activiteiten met een

gewenst effect

 Interactie met de klant is aanwezig en is

door diens aanwezigheid en inbreng

kwaliteitsbeïnvloedend.

 Maatwerk. Men kan inspelen op individuele

klanten.

 Persoonsgebonden. Het persoonlijk element

komt niet alleen naar voren in de uitvoering

van de dienstverlenende activiteiten, maar

ook in de aandacht die aan de klant wordt

gegeven.

 Het kennen van en inspelen op

klantverwachtingen is een topprioriteit. Een

en ander heeft implicatie voor kwaliteit en

kwaliteitsmanagement (INK model).

6.2 Benadering

Verdere evoluatie van klantvriendelijk,

klantgericht/klantgestuurd naar klantgedreven.

(Belang van de klanttevredenheid gaat boven

het eigen belang). De klant als uniform gegeven

bestaat niet. De verschijningsvorm is divers.

Hoofdcategorieën zijn in de hierna te vermelden

gelaagde structuren te onderkennen.

Vertrekpunt van het StartersCentrum is om

zoveel mogelijk activiteiten collectief aan te

bieden. Hiermee wordt gerealiseerd dat een

grotere populatie in één keer bij verschillende

thema´s wordt bereikt en dat de individuele

contacten met de klant beter benut worden voor

maatwerk in een adviesgesprek en de personele

capaciteit effectiever wordt ingezet.
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Basisdienstverlening

De basisdienstverlening van het StartersCentrum

omvat de hoofdbestanddelen: algemene

voorlichting, collectieve voorlichting en

individuele advisering (adviesgesprekken)

Er zijn thema´s die zich bij uitstek lenen om in

eerste instantie in groepsverband te

behandelen. Met name ten aanzien van

oriënterende thema´s zoals ondernemerschap in

zijn algemeenheid, ondernemersvaardigheden

en een planmatige aanpak.

Tot het gratis basispakket dat het

StartersCentrum aanbiedt behoren de

onderstaande bijeenkomsten:

 Oriëntatiebijeenkomst

 Seminar opstellen ondernemingsplan

 Seminar parttime ondernemen

 Seminar starten in de zorg

 Seminar starten vanuit een uitkering

In bijlage D wordt van iedere bijeenkomst een

typologie gegeven.

Bovendien worden onderstaande seminars

aangeboden tegen betaling:

 Seminar belastingen voor starters

 Starten als freelancer

 Starten door overname

 Debiteurenbeheer

 Seminar bedrijfsadministratie

 Seminar financiën

 Seminar juridische zaken

 Seminar internet en marketing

 Seminar marketing

 Seminar commerciële vaardigheden

 Seminar offerte schrijven

 Seminar exploitatie webshop

 Seminar zakelijke etiketten

 Seminar euregio

 Seminar internetboekhouden

 Seminar social media

In totaal worden 86 startersbijeenkomsten

georganiseerd en 120 seminars.

Adviesgesprekken

Uit de reguliere activiteiten worden 1.600

adviesgesprekken gevoerd. Regio Midden-Noord

Limburg 600 en regio Zuid Limburg 1.000

Startersdag

(6 november 2010, 2 locaties, in totaal 1500

bezoekers)

Event Jonge Starters

In samenwerking met de Kamer van

Koophandel, jaarlijks één event voor de “jonge

starter”.

Trechtermodel

Vanuit dit trechtermodel en al naar gelang de

fase waarin de klant verkeert, wordt het

basisdienstverleningspakket onderverdeeld.

De jaarlijkse programmering wordt hierop

afgestemd.

Figuur 3: Trechtermodel StartersCentrum
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6.3 Klant

Producten en diensten:

 website StartersCentrum

 startersmagazine

 algemene brochure StartersCentrum

 telefonisch contact

 loket KvK (passant)

Prijs: kosteloos.

Toelichting: Eenieder die zich op het

ondernemerschap oriënteert kan bij het

StartersCentrum terecht. De identiteit van de

klant is vaker niet bekend. Het StartersCentrum

gebruikt de algemene communicatiemiddelen

ook als instrumentarium om potentiële starters

te sensibiliseren, door hen van informatie te

voorzien etc.

Volume: pm.

Producten en diensten:

 startersoriëntatiebijeekomsten

 samenwerking met externen

 thematische bijeenkomsten op basis van

sectoren en externe partijen

 intake/adviesgesprek.

Prijs: kosteloos.

Toelichting: De informatie en voorlichting wordt

collectief gegeven. Groepsgrootte maximaal 25

personen. De identiteit van de klant is

doorgaans bekend omdat aanmelden tevoren is

verplicht. In samenwerking met de klant is de

mogelijkheid aanwezig om een relatie op te

bouwen en om activiteiten gericht te

ondernemen, bijvoorbeeld d.m.v. nieuwsbrief,

mailing, bijzondere lokale ontwikkelingen.

Volume: 86 bijeenkomsten / 1.300 deelnemers.

Er is sprake van een serieuze belangstelling om

een bedrijf te starten of over te nemen. Eerdere

fasen van voorbereiding zijn al doorlopen, klant

is nog zoekende.

Producten en diensten:

 Seminars Ondernemingsplan schrijven,

Parttime ondernemen, Starten vanuit

een uitkering, Starten als

Freelancer/ZZP-er, Het opzetten van een

bedrijfsadministratie

 Adviesgesprekken

 Vervolggesprekken

Prijs: kosteloos.

Toelichting: De collectieve voorlichting wordt

gegeven in groepen van maximaal 35 personen.

De klant is serieus en oriënteert zich op

bepaalde mogelijkheden en is op zoek naar een

gestructureerde aanpak. Ideeën en

mogelijkheden over het ondernemerschap zijn

uitgekristalliseerd. Niettemin is er behoefte aan

een klankbord of maatwerk in individuele

gevallen. Het geëigend instrument hiervoor zijn

een of meerdere adviesgesprekken. De klant is

bekend met het StartersCentrum en heeft

meerdere kontakten.

Volume: 1.600 adviesgesprekken, 20 seminars,

300 deelnemers

Producten en diensten:

 seminars gericht op de bedrijfsvoering,

commerciële vaardigheden

 thematische spreekuren mede ook met

behulp van externe organisaties,

Starterscentrum faciliteert.

Prijs: Seminars ad € 30,-

Adviesgesprek kosteloos

Spreekuren kosteloos.

Toelichting: Er is sprake van ondernemerschap.

Voor eigen naam en eigen risico. Gezonde

bedrijfsvoering is sprake eigen verantwoorde-

lijkheid. Seminars worden in rekening gebracht.

Ook om te vermijden dat StartersCentrum in

oneerlijke concurrentie treedt met commerciële

dienstverleners. Iedere starter die geregistreerd

wordt in het Handelsregister, wordt

geïnformeerd over diensten van het

StartersCentrum, ongeacht of reeds eerder

contacten zijn geweest.

Volume: X adviesgesprekken
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Typologie klant A:

Belangstellend, sensibiliseren

Typologie klant B:

Oriënterende fase

Typologie klant C:

Voorbereidende fase

Typologie klant D:

Starter inschrijving in het Handelsregister
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Producten en diensten:

 behoefte onderzoek

 seminars

 events

 adviesgesprek.

Prijs: seminars etc. € 30,-

adviesgesprek kosteloos

Toelichting: Focus op de bedrijfsvoering en de

continuïteit hiervan.

Aan de pasgestarte ondernemer worden

seminars aangeboden die direct ook aan de

eigen bedrijfsvoering zijn gerelateerd. De

volgende seminars passeren de revue:

belastingen, koop van een bedrijf,

bedrijfsadministratie, financiën, juridische zaken,

zorg, internet/marketing, marketing, personeel,

commerciële vaardigheden, offerte uitschrijven,

belastingen en Besloten Vennootschap,

bouwsector, netwerken, internetboekhouden. In

een cyclus worden deze seminars meerdere

malen in het jaar en op meerdere plaatsen

aangeboden.

Volume: X adviesgesprekken

6.4 Dienstverlening

Bij de dienstverlening van het StartersCentrum

aan de klant wordt gehandeld vanuit de mens-

marktcombinaties. Bij dienstverlening zijn de rol

en de inbreng van de medewerker bij het

contact met de klant van essentieel belang.

In de diensten marketing is dan ook het

personeel als 5de “P” toegevoegd aan de

marketingmix. Deze marketingmix is één van de

klassieke middelen uit de marketing.

De marketingmix heeft betrekking op de

instrumenten: product, plaats, prijs, promotie en

personeel.

Product c.q. dienst

Activiteitenprogramma 2010

Plaats

Het StartersCentrum is vanwege haar regionale

activiteiten gevestigd op meerdere locaties. Kort

bij de klant. Enerzijds vanuit reguliere

activiteiten, anderzijds gelet op projecten die

lokaal worden aangepakt.

In Zuid-Limburg is het StartersCentrum thans

gevestigd in Heerlen (locatie c Mill voorheen

Businesspark Molenberg, locatie TechnoCircle),

Sittard-Geleen (Ondernemershuis, spreekuren

gemeentehuis Geleen), Maastricht (gebouw KvK

Geusselt en gebouw Ainsi Lage Kanaaldijk).

In Midden- en Noord-Limburg op locatie te

Roermond (gebouw KvK), Venlo (gebouw KvK),

en project Q4.

Zowel collectieve bijeenkomsten maar ook

adviesgesprekken worden gespreid over de hele

provincie georganiseerd.

Prijs

Gelet op de laagdrempelige insteek zijn de

adviesgesprekken en begeleiding van de klanten

kosteloos.

Dit geldt ook voor alle oriëntatiebijeenkomsten

en met name genoemde seminars.

Seminars voor gestarte bedrijven zijn niet

kosteloos en doorgaans wordt een bijdrage

gevraagd van € 30,00 per dagdeel.

De beperkte prijssetting is mogelijk door de

subsidie door de gemeenten en de financiële

bijdragen van de Kamer van koophandel,

danwel door bijzondere projecten.

Promotie

Zie hoofdstuk 8.

Personeel

Zie hoofdstuk 9

Typologie klant E:

Doorstarter/groei, maximaal 3 jaren na de start
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7.1 Stimulering Starters Sittard-Geleen

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Uitvoerder: StartersCentrum Limburg

Doelstelling:

Met het project Stimulering Starters Sittard-

Geleen wil de gemeente nieuwe

werkgelegenheid creëren en een impuls geven

aan nieuw en duurzaam lokaal

ondernemerschap. Dit wil zij bereiken door

stimulering van startend ondernemerschap,

maar vooral ook streven naar het in de markt

zetten van structurele starters. De starters via

het project krijgen een intensieve voorbereiding

en begeleiding, zowel vóór als ná de start.

Doelgroep:

 Inwoners van de gemeente Sittard-Geleen

die binnen de gemeentegrenzen een eigen

bedrijf willen starten.

 Recent gestarte ondernemers uit Sittard-

Geleen (korter dan een jaar ingeschreven in

het handelsregister).

Looptijd:

2007 t/m 1 juli 2010

Financiering:

Het Project Stimulering Starters Sittard-Geleen is

mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

(EFRO), gemeentelijke bijdrage vanuit het Grote

Stedenbeleid en de Kamer van koophandel

Limburg.

Dienstverlening:

 Intensieve begeleiding en coaching

 Startersoriëntatiebijeenkomsten

 Themagerichte seminars

 Verdiepingsworkshops

 Nazorg aan gestarte ondernemers uit het

Project

Beoogd resultaat:

40 meerjarige trajecten, waarvan tenminste

60% buiten de detailhandel, uitgezonderd de

chemie (resultaatafspraak Grote Steden Beleid,

tijdshorizon 2009) Daarnaast de doelstelling van

80 nieuwe startersover de gehele projectperiode

van 3 jaar.

7.2 Pre-starters Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Uitvoerder: StartersCentrum Limburg

Doelstelling:

Op een verantwoorde manier uitstroom uit de

WWB/IOAW en instroom in Bbz te bevorderen,

met als uiteindelijke doel

uitkeringsonafhankelijkheid middels gedegen

zelfstandig ondernemerschap.

Doelgroep:

Alle uitkeringsgerechtigden in het kader van de

WWB/IOAW van de gemeente Maastricht, die

kenbaar maken dat zij plannen hebben om als

zelfstandig ondernemer te willen starten. De

plannen zijn echter nog niet concreet genoeg

om een aanvraag in het kader van Bbz in te

dienen.

Looptijd:

1 november 2007 t/m 31 december 2008.

Tussentijds is de overeenkomst verlengd tot

februari 2010.

Financiering:

De totale projectkosten zijn begroot op

€ 50.000,-. Voor de financiering geldt een 100%

bekostigingssystematiek door de gemeente

Maastricht.

Dienstverlening:

 Kwalificerende intake.

 Opstellen trajectplannen

 Workshops en seminars.

 Persoonlijke begeleiding bij het opstellen

van het ondernemingsplan.

Beoogd resultaat:

Maximaal 30 trajectbegeleidingen.

Projecten7
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7.3 Microkredietfonds Zuid-Limburg

Partners:

 Gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en

Maastricht

 Rabobank

 IMK Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

 Stichting StartersCentrum

Doelstelling:

De drie grote gemeenten willen een bijdrage

leveren aan de groei van het kleinschalig

ondernemerschap in hun gemeenten.

Doelgroep:

Ondernemers die een bedrijf willen (door)

starten en voldoen aan de voorwaarden:

 Het bedrijf is of wordt gevestigd in de

gemeente Heerlen, Maastricht of Sittard-Geleen

 Het bedrijf bestaat minder dan 3 jaar

 Ondernemer heeft onvoldoende kapitaal

 De ondernemer kan geen gebruik maken

van bestaande overheidsregelingen

 Reguliere financiering via de bank is niet

mogelijk (2 schriftelijke afwijzingen)

Looptijd:

1 Oktober 2008 t/m 31 december 2009

Financiering:

 Kredietverzoek: StartersCentrum

 Beoordeling haalbaarheid: IMK

 Kredietverstrekking: Rabobank

 Project maximum = €133.500.-

(Waarvan €75.000 garantiekapitaal)

Dienstverlening:

 Kwalificerende intake.

 Workshops en seminars.

 Persoonlijke begeleiding bij het opstellen

van het ondernemingsplan.

Beoogd resultaat:

30 aanvragen en 15 verstrekte microkredieten

van elk maximaal €25.000.

7.4 Creatieve Industrie Z-O Nederland

Opdrachtgevers: Kamer van Koophandel

Limburg en Kamer van Koophandel Brabant

Uitvoerder: StartersCentrum Limburg

Doelstelling:

Het leveren van een bijdrage aan de versterking

van de regionale economische structuur en het

regionale innovatieklimaat door:

 Het stimuleren en faciliteren van startende

bedrijven in de creatieve industrie.

 Het leggen van verbindingen tussen

bedrijven in de creatieve industrie en

‘reguliere’ sectoren (door het organiseren

van cross-over activiteiten en het realiseren

van economische transacties).

Doelgroepen:

 Startende ondernemers in de creatieve

industrie (sectoren kunst, media en

entertainment en creatieve zakelijke

dienstverlening).

 Bestaande (industriële) bedrijven en

(zakelijke) dienstverleners.

Looptijd:

4 jaar (april 2008 t/m 31 maart 2012)

Financiering:

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een

bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

Financiële participatie vindt bovendien plaats

door de Provincies Brabant en Limburg en de

Kamers van Koophandel Brabant en Limburg.

Dienstverlening:

Opzet creapoints, one-entry points waar de

(startende) creatieve ondernemers terecht

kunnen voor informatie, advisering en

doorverwijzing. Ontwikkeling, verspreiding en

continue doorontwikkeling van een toolkit voor

(startende) creatieve ondernemers.

Maandelijkse startersbijeenkomsten en

workshops voor ondernemers in de creatieve

industrie.

Beoogd resultaat:

 4 specifieke op de kenmerken van de regio

afgestemde creapoints

 4 specifiek op de regio afgestemde toolkits

voor stimulering van de creatieve industrie

 500 nieuwe inschrijvingen in de creatieve

industrie

 6 cross-over activiteiten tussen bedrijven in

de creatieve industrie en bedrijven in de

andere sectoren in de regio Zuidoost

Nederland

 60 regionale netwerkbijeenkomsten

 10 bovenregionale netwerkbijeenkomsten

 10 coördinerende bijeenkomsten voor

initiatiefnemers binnen de creatieve

industrie.

7.5 Starters Stimulering Kerkrade

Opdrachtgever: Gemeente Kerkrade

Uitvoerder: StartersCentrum Limburg

Doelstelling:

Het stimuleren en versterken van kleinschalige

bedrijvigheid in en vanuit Kerkrade, door middel

van het voorlichten, ondersteunen en

begeleiden van startende en bestaande

ondernemers.
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Doelgroepen:

 Inwoners van de gemeente Kerkrade die

een eigen onderneming willen starten, hetzij

als economisch starter, hetzij als starter

vanuit een uitkeringssituatie.

 Potentiële starters wonende buiten de

gemeentegrens die vanuit de gemeente

Kerkrade willen ondernemen.

Looptijd:

December 2007 – 2009/2010

Financiering:

Gemeente Kerkrade en Stichting

StartersCentrum

Dienstverlening:

 Hulp bij het starten van een eigen

onderneming, van idee tot realisatie.

 Nazorg: coaching en begeleiding na de start

van een eigen onderneming

 Hulp bij bedrijfsvoering van bestaande

ondernemers

 Sensibiliseren van en hulp bij

bedrijfsoverdracht

Beoogd resultaat: PM

7.6 Project Extensio

Opdrachtgever: Interreg, Unizo Limburg als

aanvrager en verantwoordelijke partner.

Partners:

 Stichting StartersCentrum Limburg

 WFG Ostbelgien VoG

 UCM – Office de création d’entreprises vzw

 Industrie- und Handelskammer Aachen

 Basse-Meuse Développement asbl

Doelgroep:

 Startende ondernemers die euregionaal

actief zijn

 Startende ondernemers die intenties hebben

om op termijn te starten of zaken te doen in de

Euregio.

Looptijd:

2009-2012

Financiering:

Het project Extensio wordt mogelijk gemaakt

door het Europese Fonds voor Regionale

Ontwikkeling (EFRO) met betrekking tot het

Operationeel Programma INTERREG IV-A

Euregio Maas-Rijn voor de periode 2007-2013.

Dienstverlening:

 Informatie, advies en begeleiding t.b.v.

starters in de Euregio

 Netwerkactiviteiten voor Euregionale

starters

 Uitreiking van een Euregionale starters

Award (in 2010).

Beoogd resultaat:

 585 gecreëerde arbeidsplaatsen

 18 promotionele activiteiten gericht op het

aantrekken van bedrijvigheid (3 award

uitreikingen)

 20 grensoverschrijdende studies en plannen

 415 bedrijven (MKB/KMO) die betrokken

zijn bij samenwerkingsprojecten
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Het doel van de communicatie is om door

middel van actieve, eenduidige en integrale

communicatie een bijdrage te leveren aan het

realiseren van de doelstellingen van het

StartersCentrum: (startende) ondernemers

verder laten komen met ondernemen.

Communicatie is geen doel op zich maar een

hulpmiddel om kennis, houding en gedrag van

de verschillende communicatiedoelgroepen

positief te beïnvloeden. En daarmee de

meerwaarde van het StartersCentrum voor

(startende) ondernemers naar de klanten en

partners te etaleren.

8.1 Promotiemiddelen

Website

De website www.starterscentrum.nl heeft

gemiddeld 50 bezoekers per dag en 230

pageviews. Deze aantallen zijn nog iedere

maand stijgende. De klant kan op deze website

informatie vinden omtrent de dienstverlening

van het StartersCentrum, de agenda, nieuws,

downloads etc.

Folder StartersCentrum

Sedert oktober 2009 beschikt het

StartersCentrum over haar eigen informatieve

folder. Deze wordt in een oplage van 5000 stuks

verspreid door heel Limburg.

Nieuwsbrief

Het StartersCentrum Limburg verstuurde in 2009

4 keer per jaar haar digitale nieuwsbrief met de

laatste informatie op het gebied van

ondernemerschap. In 2010 wordt de frequentie

verhoogd naar 6 keer per jaar. Eind 2009 zijn er

meer dan 2500 abonnees. Terugkerende items

in de nieuwsbrief zijn: Agenda bijeenkomsten,

seminar toegelicht en de ondernemer vertelt. De

nieuwsbrief van september 2009 is als bijlage E

toegevoegd.

8.2 Klantengroepen

Het StartersCentrum onderscheidt 3 soorten

klantengroepen, namelijk:

 Pré-starters; oriënterende en

voorbereidende fase

 Starters; ingeschreven in het

Handelsregister, max 3 jaar ondernemer

 Relaties, partners en stakeholders

Pr, promotie en communicatie8
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Tabel 4: Inzet promotiemiddelen

8.3 Communicatie

Gerelateerd aan de diverse klantengroepen wordt onderstaande verdeling en mix opgesteld.

Doelstelling / oplage / frequentie Pré-starters Starters

Relaties,
partners,

stakeholders

Website SSC ong. 2000 bezoekers p/maand x x

Brochure SSC oplage 5000 x

Startersmagazine oplage Limburg: 5000 x x

Eenmalige uitgave Kamerkrant oplage 5000 x x

Brochure Creatieve Industrie oplage 5000 x

Toolkit Creatieve Industrie oplage 5000 x

Nieuwsbrief SSC frequentie 6 x per jaar x x x

Startersdag 6 november 2010 x x x

Website gemeenten bronvermelding SSC, actueel en volledig x x

Event nieuwe starters frequentie 1 x per jaar x

Kamerkrant KvK frequentie maandelijks x

Structureel overleg gemeenten 2 maal per jaar x

Bestuurlijke nieuwsbrief - x

Free publicity x x x

8.4 Netwerk en relaties

De kwaliteit van het StartersCentrum is gelegen

in de klant gedreven aanpak en haar laag

drempelige en gespecialiseerde activiteiten.

Vanuit dit vertrekpunt is het logisch dat op

constructieve wijze contacten worden gelegd en

onderhouden met bedrijven, organisaties en

instellingen die affiniteit hebben met het starters

gebeuren in brede zin. Met name vanuit de

dimensies onderzoek, beleidsvorming,

begeleiding, huisvesting en opleiding.

De visie van het StartersCentrum is dat door een

adequate samenwerking elkaars positie wordt

versterkt en dat uiteindelijk het belang van de

startende ondernemer hiermee wordt gediend.

Contacten worden onder anderen onderhouden

met Universiteit Maastricht, Fontys Hogeschool,

Da Capo College, Gilde Opleidingen, de Hoge

School Zuyd, de Jonge Bedrijven Sociëteit,

MKB-Limburg, Belastingdienst, bankwezen,

accountants en juristen, Liof Bedrijvencentra

B.V., Ontwikkelingsmaatschappij Midden-

Limburg, Stichting Ondernemersklankbord,

Syntens, Instituut voor het Midden- en

Kleinbedrijf, het UWV, Marketingcirkel Limburg,

Stichting Hoogstarters, Nederlandse Orde van

Uitvinders, ondernemersverenigingen, regionale-

en plaatselijke businessclubs, gemeenten en

Provincie Limburg. Op internationaal niveau zijn

er (intensieve) contacten met o.a. de Industrie

und Handelskammer (D), UNIZO (Unie van

Zelfstandige Ondernemers) (B) en VOKA

(Vlaams Economisch Verbond) (B).

Deze relaties dragen op enige wijze bij aan het

concretiseren van de doelstellingen van het

StartersCentrum. Hetzij projectmatig,

activiteitgericht, domein van promotie en

netwerken of anderszins.
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9.1 Personeel

Het organogram en de personele bezetting is

een afgeleide van het activiteitenprogramma

2010 en hierop gebaseerde begroting.

De functie van fulltime meewerkend directeur

wordt weer ingevuld.

Waar nodig wordt uitbreiding in personele zin

gerealiseerd in tijdelijk dienstverband.

De bedrijfsadviseurs, tenminste HBO niveau,

beschikken over de benodigde vaardigheden en

competenties. Iedere medewerker beschikt over

een persoonlijk ontwikkelingsplan en levert een

bijdrage aan de doelstellingen van het

StartersCentrum op basis van een individueel

activiteitenplan.

9.2 Bestuur

Uitbreiding van het aantal bestuursleden met in

totaal 2 personen (aandeel gemeenten Noord-

en Midden Limburg).

Statuten wijziging wordt opgepakt.

Betrokkenheid en actieve bijdrage bij

implementatie uitrol StartersCentrum Limburg

breed.

Personeel en organisatie9

Figuur 4: Organogram StartersCentrum
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Een meerjarenbegroting 2010-2011 wordt

opgesteld.

Separaat wordt bovendien opgesteld een

begroting 2010.

Financiën10
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11.1 Plan-do-check-act

Welk instrument past het beste bij de vraag?

Overzicht hoe welk onderwerp wordt behandeld

en de vorm. Duidelijk overzicht van de

dienstverlening aan individuele potentiële

starters. Website up-to-date. Het stellen van

jaarlijkse doelen die meetbaar zijn. Rol Kamer

van Koophandel en aanvullende activiteiten van

het StartersCentrum. Adequaat registratie- en

klantvolgsysteem

Het onderstaande INK management model is

een geëigend instrument om aandacht te

creëren voor zowel de organisatiegebieden als

ook de resultaatgebieden van het

StartersCentrum. Door deze aandachtsgebieden

expliciet te benoemen ontstaat logischerwijze

oriëntatie voor beleid en strategie, management

van middelen en processen etc. Echter ook

helderheid in de resultaatgebieden waarbij

klanten en bestuur en financiers eveneens de

revue passeren.

Door de iteratieve wijze waarop dit beleidsplan

tot stand is gekomen zijn reeds goede

ervaringen opgedaan met de invulling van deze

aandachtsgebieden en wordt het fundament

onderhouden om hierin progressie zichtbaar te

maken.

11.2 Doelen

Een stijging van een aantal starters in jaar X

met X %.

Een verhoging van het slagingspercentage van

ondernemers in jaar X naar X %.

Intensiveren aanpak binnen sector X.

Verrichten van een aanpak van een bepaald,

actueel thema of problematiek.

11.3 Taakstellingen

Het aanbieden van X intensieve trajecten.

Het organiseren van X evenementen inclusief

evaluatie. Jaarlijkse enquête onder gestarte

ondernemers, op te stellen mede in overleg met

participerende gemeenten. Jaarlijkse startersdag

in Zuid Limburg en in Noord- en Midden

Limburg. Het meten van de bekendheid van het

StartersCentrum en/of publicaties.

Beleidscyclus en monitoring11

Figuur 5: INK Management Model
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 Kwaliteit van dienstverlening, de integratie van dienstenmarketing, kwaliteit en management
vierde druk S. Bomsma en A. van Borndam

 Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2009 uitgave Centraal Bureau voor de Statistiek

 Informatiebehoefte van ondernemingen zonder personeel, Zoetermeer 31 augustus 2008 EIM

 EIM onderzoek parttime ondernemen

 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar, Zoetermeer juni 2005 EIM onderzoek
voor bedrijf en beleid

 Startersprofiel 2008 editie april 2009 startende ondernemers in beeld

 Encorys benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat

 Kenniscentrum Micro Krediet Financiering editie 6 januari 2009

 Rabobank cijfer en trends ondernemersupdate: sector prognose editie oktober 2009

 Bulletin sociaal economische raad, editie april 2009 “ZZP´ers stellen nieuwe eisen aan sociale
zekerheid”

 Trendgids voor de steden 2009, Nicis Institute

 Handelsregister Kamer van Koophandel

 Doing business 2009, Wereldbank

 Kleinschalig ondernemen 2009, EIM

 Top Social Computing Predictions for 2009

 Ondernemerschap in de zorg, EIM

 Global Entrepreneurship Monitor, EIM

Literatuuroverzicht en geraadpleegde
bronnen

Bijlage
A
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B.1 Startende ondernemers naar gebied periode 2007-2008

Tabel 1: Startende ondernemers (aantal startende personen) naar gebied periode 2007-2008

B.2 Totaal aantal startende ondernemers per jaar periode 2000-2008

Het aantal starters blijft groeien. Voor het zevende achtereenvolgende jaar is er een toename van
startende ondernemers ten opzichte van het voorgaande jaar bereikt. In 2008 hebben bijna 107.000
personen een bedrijf gestart, goed voor een groei van 5 procent ten opzichte van 2007. Echter door het
begin van de financiële crisis lijkt de sterke groei wel enigszins afgetopt.

Figuur 1: Totaal aantal startende ondernemers per jaar periode 2000-2008

StatistiekBijlage
B
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B.3 Sterke groei starters in de dienstensector en bouw, kalenderjaar 2008

In tabel 2 is de ontwikkeling van het aantal startende ondernemers naar sector weergegeven. In het oog
springt de groei in de dienstensector gemiddeld 14% wat indiceert dat hier en in de bouw met name de
ZZP-ers zich bevinden. Een almaar sterker groeiende groep starters die nog niet formeel is gedefinieerd.
Daarnaast bevat deze groep ook de zogenaamde “Nieuwe inschrijvers’ deze beroepsgroepen moeten zich
inschrijven in het handelsregister, waar dat voorheen vrijblijvend was. Hierdoor zal deze categorie het
komende jaar zeker nog groeien.

Tabel 2: startende ondernemers naar sector 2008 in Nederland

B.4 Top tien branches onder 50+ starters, kalender 2008

Veel oudere starters beginnen een organisatie- en adviesbureau, zo blijkt uit de top 10 van meest
populaire branches onder 50+ starters (tabel 3). Ook in andere branches binnen de zakelijke
dienstverlening, zoals opleiding/trainingen en boekhoudbureaus, wordt vaak gestart.

Tabel 3: top 10 branches onder 50+ starters, kalender 2008
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B.5 Statistiek buitenlandse starters goed voor 19% van het totaal

Het aantal startende ondernemers van buitenlandse origine (land van geboorte) stijgt al enkele jaren
fors, in verhouding iets sterker dan de totale groei van het aantal starters. In Nederland waren in 2008
22.614 startende ondernemers van buitenlandse origine, goed voor 21% van het totaal aantal starters in
Nederland.

Figuur 2: Aantal buitenlandse startende ondernemers 2000-2006
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Rechtsonzekerheid

1 Ontbreken van heldere/duidelijke definitie van “ondernemer”, respectievelijk van “zelfstandige zonder personeel in
de diverse wetgevingen en bij de uitvoerders daarvan. Zo is bijvoorbeeld niet naar de zelfstandige toe duidelijk of
UWV en Belastingdienst daadwerkelijk uitgaan van de gelijkheid. De meeste zzpérs en freelancers associëren deze
termen niet met de fiscale begrippen zelfstandig ondernemer en/of resultaat uit overige werkzaamheden.

2 Begrippen als free lancer, zzp’er en eenmanszaak worden gebruikt zonder dat duidelijk is of er hetzelfde mee
bedoeld wordt of niet

3 Diverse criteria spelen een rol bij het bepalen of iemand wel of niet ondernemer/zzp’er is, maar de samenhang
tussen en het gewicht van de afzonderlijke criteria is niet doorzichtig voor betrokkenen

4 Men krijgt eerder te maken krijgt met de plichten (BTW-afdracht) dan met de rechten (zelfstandigenaftrek) van het
ondernemerschap

5 VAR-verklaring biedt slechts tijdelijke (steeds voor een jaar) zekerheid en bovendien meer voor de opdrachtgever
van de zzp’er dan voor de zzp’er zelf

6 Onvoldoende aandacht voor impact van nieuwe regelgeving op situatie zzp’er

7 VAR-verklaringsaanvraagformulier is nog steeds onduidelijk. Mede omdat de impact van de gegeven antwoorden
tot geheel verschillende fiscale conclusies kunnen leiden.

8 Verder kan op een VAR-aanvraagformulier niet een VAR voor meerdere verschillende activiteiten worden
aangevraagd, terwijl juist kenmerkend is dat ondernemers tegenwoordig meerdere activiteiten uitoefen:
bijvoorbeeld de grafisch ontwerper die ook websites bouwt of artikelen schrijft.

9 Langdurige op drachten voor één en dezelfde opdrachtgever leiden vaak tot fiscale probleemstellingen: is men nog
wel ondernemr of niet. Het risico met gelijkstelling aan werknemer is groot met gevolg naheffingen en
navorderingen.

10 Vaak laten zzp-ers zich bemiddelen door een centrale opdrachtgever. In de praktijk leidt dat tot grote fiscale
problemen. Ook hierin bestaat het afbreukrisico dat belastingdienst en uwv betrokkenen niet langer meer zien als
zelfstandig ondernemer.

Rechtsongelijkheid

1 Zzp’er die zich op de particuliere markt richt heeft veel minder met de hierboven genoemde problemen van
rechtsonzekerheid te maken dan de zzp’er die zich op de zakelijke markt (B2B) richt

2 Ongelijkheid tussen werknemers en zzp’ers (bijvoorbeeld: levensloopregeling)

3 Ongelijkheid tussen ondernemers met personeel en ondernemers zonder personeel (bijvoorbeeld:fiscale voordelen
scholingsfonds)

4 In sommige EU-landen ( voorbeeld: Finland en Zweden) veel minder onduidelijkheid/onzekerheid rond positie
zzp’er dan in Nederland

5 Allochtone zzp’er is (nog) afhankelijker van adviseurs dan autochtone zzp’er

6 Rechtsongelijkheid tussen zzp’ers die 1.225 of meer uur per jaar werken en zzp’ers die onder de 1.225 uur blijven

7 Arbowet biedt – zeer ten onrechte gezien de vaak grotere risico’s en/of grotere gevolgen bij zzp’ers – minder
bescherming aan zzp’ers dan aan werknemers

8 Onzekerheid over status bemoeilijkt kredietverlening en/of hypotheekverstrekking aan zzp’ers

Inkomensonzekerheid

1 Zzp’ers zijn minder vaak en minder goed verzekerd – vooral door minder goede prijs-kwaliteits verhouding (hoogte
premie; uitsluitingscriteria) - tegen risico’s van arbeidsongeschiktheid

2 Zzp’ers hebben minder vaak (voldoende) voorzieningen voor de oude dag getroffen

3 Pas achteraf duidelijkheid of men in aanmerking komt voor diverse aftrekposten, omdat pas achteraf duidelijk
wordt of men voldoet aan criteria van aantal opdrachtgevers en/of aantal uren

4 Onvoldoende aandacht voor impact van nieuwe regelgeving op positie zzp’er

Administratieve lastendruk

1 Jaarlijkse beslommering rond VAR verklaring

2 Administratie en verantwoording urenadministratie

Inventarisatie problematiek ZZP’er en freelancer
Memo Mr. Louis Palmen, Kamer van Koophandel / StartersCentrum, januari 2008

Bijlage
C
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Product Kosten Inhoud Aantallen

Oriëntatiebijeenkomst €0,-
Eigenschappen ondernemer, valkuilen,wetgeving, financiën,
belastingen, marketing en rechtsvormen. 85

Seminar opstellen ondernemingsplan €0,-
marketing, rechtsvormen en het opzetten van een goed
ondernemingsplan. 16

Seminar parttime ondernemen €0,-
De belangrijkste aspecten van het ondernemerschap vanuit
het bijzondere perspectief van de deeltijdondernemer. 11

Seminar starten in de zorg €0,-
Inspringen op de marktontwikkelingen. Wetgeving in de zorg
sector en bijbehorende aspecten ondernemerschap. 6

Seminar starten vanuit een uitkering €0,-
Gevolgen voor de uitkering (WW/WAO/WIA/WWB).
Ondersteuningsmogelijkheden en vereisten. 18

Seminar belastingen voor starters €30,-
De belastingzaken van het ondernemerschap op een rij;
inkomstenbelasting en omzetbelasting. 13

Starten als freelancer €30,-
Definitie van freelancer. Verschil werknemer, ondernemer en
bijverdiensten. Consequenties. 13

Starten door overname €30,-
Overzicht van het totale overnameproces. Knelpunten tijdens
overnames. 4

Seminar bedrijfsadministratie €60,-
Hoe zet u duidelijke administatie op, als basis voor uw
bedrijf. Voor iedere ondernemer de IB aangifte moet doen 6

Seminar financiën €30,-
Het beheren van de bedrijfsfinanciën. Mogelijkheden en
voordelen van een onderbouwd financieel plan. 4

Seminar juridische zaken €30,-
Ondernemer en overheid, rechtsvormen en handelsnaam,
contracten en algemene voorwaarden. 4

Seminar internet en marketing €30,-
Kansen en valkuilen van het internet als marketing
instrument. Website, direct mailing, netwerken, etc. 4

Seminar marketing €30,-
Spelregels van effectieve marketing. Het in kaart brengen
van de markt en klantbenadering. 4

Seminar commerciële vaardigheden €30,-
Het opzetten en uitbreiden van het netwerk en succesvol
acquireren. 4

Seminar offerte schrijven €30,-
Handvaten voor het schrijven van de winnende offerte.
Algemene voorwaarden. 4

Seminar exploitatie webshop €30,-
Verkoop via internet, het opzetten van een goede website,
betaalmogelijkheden en regelgeving. 4

Seminar zakelijke etiketten €30,- Stijl van zakendoen, kernwaarden, succesvol zijn. 2

Seminar euregio €30,- Sensibiliseren internationale oriëntatie, potenties. 2

Seminar internetboekhouden €30,-
Op eenvoudige wijze bijhouden van de administratie via een
boekhoudprogramma op Internet. 2

Seminar social media €30,-
Het optimaal gebruiken van de groeiende sociale netwerken
op het Internet, als Facebook en LinkedIn 4

Event Startersdag €0,-
Uitdragen van het ondernemerschap, brede oriëntatie.
Cafetariamodel. 1

Event Jonge Starter €0,- Jaarlijks evenement voor de startende (< 3 jr) ondernemer 1

Typologieën oriëntatiebijeenkomst-seminar-eventsBijlage
D
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