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Aanleiding en uitgangspunt    
De ChristenUnie fractie heeft in de algemene beschouwingen op 7 juli jl. de suggestie gedaan voor 

versterking van het startersbeleid en noemt daarin drie punten: 

-          Zet het thema ondernemerschap breed op de Zeeuwse kaart 

-          Werk aan verhoging van effectiviteit en impact middels netwerksturing 

-          Bundel de krachten met betrokken partijen en gevestigde ondernemers in StartersCampus             

            Zeeland 

Onze bijdrage mondde uit in een afspraak met gedeputeerde De Bat. Deze bleek blij met de concrete 

suggesties die in lijn liggen met het collegeprogramma ‘Krachten bundelen’. Na een verdiepend 

gesprek deed hij de toezegging om initiatief te nemen voor het bijeenbrengen van partijen om 

geopperde ideeën voor een krachtiger startersbeleid samen te verkennen. 

  



 

 

Belang van ondernemerschap 
Om Zeeland economisch vitaal te houden moet het vestigingsklimaat op orde zijn. Denk daarbij aan voldoende 

goed opgeleid personeel, goede bereikbaarheid en voldoende financiering. 

Maar het begint allemaal met ondernemerschap, een onderwerp wat zich in een toenemende belangstelling mag 

verheugen.  Zeeland telt inmiddels bijna 20.000 zzp-ers en 1 op de 8 ondernemers heeft er een vaste baan naast. 

Door een eigen onderneming te starten, creëren jongeren en ouderen, hoog en laag opgeleid, hun eigen 

toekomst en maken de Zeeuwse economie vitaler. De provincie wil een goede ontwikkeling van de economie 

stimuleren, maar heeft zeker in de nabije toekomst hiervoor maar zeer beperkte middelen. Door deze te richten 

op de ondernemende man of vrouw wordt een maximale impact bereikt.  

  



 

 

Starters krijgen veel hulp.. 
Impuls Zeeland voert in opdracht van Provincie Zeeland projecten uit voor kennisintensieve starters zoals InnoGo. 

Daarnaast worden initiatieven financieel ondersteund door de provincie zoals bijvoorbeeld Crowdfunding Zeeland 

en de oprichting van financieringsfondsen. Ook zijn er initiatieven van marktpartijen als Rabobank en Zeeland 

Business die bijeenkomsten organiseren. En er zijn aparte organisaties en initiatieven om bedrijven in zwaar weer 

te helpen. Tot slot zijn er ook steeds meer initiatieven op ondernemerschap vanuit het onderwijs. Op zich zijn dit 

goede  initiatieven die ook overwegend positief door ondernemers worden gewaardeerd zoals blijkt uit uw 

onderzoek naar startersondersteuning door K+V maar er zijn ook uitdagingen. Het beeld van de 

(aspirant)ondernemers over de supportmogelijkheden is onoverzichtelijk en versnipperd zo blijkt uit gesprekken. 

Doordat – vaak kortlopende -programma’s en initiatieven met eigen fancy namen naast elkaar lopen is er weinig 

sprake van synergie en continuïteit en de impact kan aanzienlijk worden verbeterd. En in een regio als Zeeuws-

Vlaanderen is de ondersteuning – zoals ook naar voren kwam uit het K+V onderzoek - erg kwetsbaar. 

 

 … maar de samenhang moet beter 
Als regio zou je willen dat ondernemerschap bij inwoners maximaal wordt aangesproken en waar mogelijk 

ontwikkeld. Op die manier wordt menselijk kapitaal met economisch èn maatschappelijk potentieel maximaal 

benut. Hiervoor is volgens ChristenUnie het volgende nodig: 

 Zet het thema ondernemerschap Zeelandbreed op de kaart (via bijv. een campagne, startersprijs of 

provinciale startersdag) 

 Leg verbindingen over organisaties heen die helpen bij het vergroten van de overlevingskansen van de 

starters 

 Maak het aanbod op het starten van een bedrijf transparant (zie  bijv. www.brabantstart.nl) 

 Besteed aandacht aan continuïteit, bijvoorbeeld door het aanbieden van leermodules over ondernemen 

en innoveren 

 Besteed specifiek aandacht aan sociaal ondernemen waardoor ook wordt bijdragen aan oplossingen voor 

maatschappelijke opgaven. (bijv. ontwikkelen circulaire economie, baan bieden aan inwoners met 

afstand tot arbeidsmarkt) 

Bottomline is het nodig dat er integraler gaat worden gewerkt, met meer samenhang tussen de verschillende 

onderdelen 

  



 

 

Versterk ecosysteem middels netwerksturing 
Het onderwerp leent zich naar onze mening uitstekend voor netwerksturing. Nodig als middenbestuur alle 

betrokken partijen uit en zoek met elkaar naar manieren om krachten te bundelen, om het zogenaamde 

ecosysteem voor starters te versterken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat student ondernemers voor wie het 

project is afgelopen worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij een regulier programma als IkStartSmart of 

InnoGo. 

Geef hierin een belangrijke sturende rol aan ondernemers, die uit ervaring weten wat er nodig is. Aangezien de 

frontfunctie van Impuls Zeeland voor starters in Zeeland nu al wordt (h)erkend ligt het voor de hand hun daarin 

een organiserende rol te geven. Campus Zeeland biedt ruimte om naast de geplande projecten ook 

ondernemerschap te versterken. Je zou in dat kader een centrum voor ondernemerschap kunnen ontwikkelen, 

niet als zoveelste loket of project maar als een overkoepelend initiatief waardoor onderdelen beter gaan 

functioneren. Wij noemen dit StartersCampus Zeeland maar we staan uiteraard open voor creatievere suggesties. 

Een aanvullende suggestie is om de SER Zeeland advies te vragen welke kan worden opgevolgd door de op te 

richten Zeeuwse Economic Board. 

  



 

 

Langere termijn perspectief 
Op de langere termijn kun je op het fundament van zo’n ecosysteem worden voortbouwen met extra activiteiten: 

 Zet in op het realiseren van naar peer-to-peer contacten waarbij ondernemers elkaar verder helpen. 

 Acquireer specifieke start-ups of bedrijven uit het buitenland die optimaal aansluiten bij regionale 

thema’s en clusters 

 Betrek gericht kennisinstellingen en octrooi informatie voor de doorontwikkeling 

 

Wij hopen met onze analyse en advies een impuls te geven aan de economische structuurversterking van 

ondernemend Zeeland. 
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