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Inleiding
Hoe presteert Delft in economisch opzicht? Wat is het
belang van het kleinbedrijf1 voor de stad? Wie zijn
deze ondernemers uit het kleinbedrijf en welke plannen
hebben zij voor de toekomst? Die vragen stellen we ons
in de studie ‘De Kracht van Delft’. Een samenvatting
van de uitkomsten van de economische thermometer
en de themastudie ‘Kleinbedrijf in Delft’ vindt u in deze
brochure. Het volledige rapport kunt u downloaden via
www.dekrachtvandelft.nl.
Het begin van het nieuwe decennium kenmerkte zich
als economisch voorspoedige tijd. In 2009 zorgt de
kredietcrisis echter voor een onverwachte wending. De
Nederlandse economie ervaart in dat jaar de diepste
recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze landelijke
krimp vormt het uitgangspunt waartegen de regionale
ontwikkeling is afgezet. Tegen die achtergrond moet ook de
gebruikte terminologie (voldoende, onvoldoende et cetera)
worden geïnterpreteerd. Ook al lijkt de recessie eind 2009
voorbij, 2010 is nog een moeilijk jaar.

In dit onderzoek wordt onder het kleinbedrijf verstaan
alle ondernemingen met minder dan tien werknemers.
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Deel I Economische thermometer
Delft heeft recessie redelijk goed doorstaan
Aan de hand van de Regionaal-Economische Thermometer
(figuur 1) zijn de prestaties van het bedrijfsleven in Delft
in kaart gebracht. Het rapportcijfer voor de economische
prestatie is opgebouwd uit een rapportcijfer voor
economische groei en economische kracht van een regio.
Dit rapportcijfer komt in Delft in 2009 uit op een 6,7, wat
betekent dat het regionale bedrijfsleven beter presteert
dan het landelijke gemiddelde.
Figuur 1.1 De Regionaal-Economische Thermometer
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In 2009 presteert Delft economisch beter dan in het
voorgaande jaar. Figuur 1.2. toont de scores voor Delft en
het referentiegebied (Zuid-Holland) voor 2008 en 2009.
De economische prestatie van het bedrijfsleven in Delft
is met een 6,7 hoger dan die van Zuid-Holland (5,9).
Zuid-Holland bevond zich in 2008 nog op het landelijk
gemiddelde (6,0).

de industrie, de handel en de logistiek, zijn in mindere
mate aanwezig in Delft. Deze sectorstructuur zorgt
ervoor dat een groot deel van het Delftse bedrijfsleven de
recessie redelijk goed doorstaat.
Delft krijgt een 5,9 voor economische kracht en blijft
daarmee op het niveau van 2008. De economische
krachtindicatoren geven een indicatie voor de structuur
en de gezondheid van het bedrijfsleven. Deze cijfers
fluctueren veel minder door de jaren heen.
Het kleinbedrijf
Het kleinbedrijf in Delft heeft wel last van de recessie.
Waren de economische groeicijfers in 2008 nog positief, in
2009 is voor alle indicatoren sprake van krimp. De cijfers
op de economische groei-indicatoren voor 2009 vertonen
weinig verschil met die van Zuid-Holland en Nederland.
Figuur 1.2 Economisch presteren
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De Delftse economie is in 2009 flink gegroeid en komt
uit op een 7,5. De investeringen en het arbeidsvolume
in Delft zijn minder gekrompen dan in de rest van
Nederland. Bovendien wordt de Delftse economie vooral
bepaald door de sectoren zorg, onderwijs en de advies- en
onderzoekstak van de zakelijke dienstverlening. De
sectoren die zwaar zijn getroffen door de recessie, zoals
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De cijfers voor de economische krachtindicatoren voor het
kleinbedrijf in Delft vertonen in 2009 geen groot verschil
met die van 2008. De arbeidsproductiviteit bij het
kleinbedrijf in Delft is wel hoger dan die van Zuid-Holland
en het landelijk gemiddelde. Alles bij elkaar opgeteld
presteert Delft economisch gezien dus relatief goed. Het
sterke economische profiel van Delft vormt een gunstig
vertrekpunt voor een gedegen economische toekomst.
Groot economisch belang van het kleinbedrijf in Delft
Van het totaal aantal bedrijfsvestigingen is 89 procent
toe te schrijven aan het kleinbedrijf. Hiertoe worden ook
ZZP’ers gerekend. Het merendeel van de ZZP’ers heeft
een bedrijf dat is gespecialiseerd in advies- en facilitaire
diensten. Met name de automatiserings- en economische
diensten zijn goed vertegenwoordigd. Van de Delftse
bedrijven is 75 procent ZZP’er. Het aantal ZZP’ers is in
Delft in de periode 2002-2009 ruim verdubbeld. Vooral in
de advies- en onderzoekssector is het aantal zelfstandigen
zonder personeel enorm gegroeid. In Delft groeit het aantal
ZZP’ers sneller dan in Zuid-Holland en Nederland.

Figuur 1.3 Economische groei

Figuur 1.4 Economische kracht
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Deel II Themastudie
		

Het kleinbedrijf in Delft

Kenmerken van het Delftse kleinbedrijf
Delft is een jonge stad…
Delft is een jonge stad: circa 34 procent van de bevolking
is tussen de 15 en 35 jaar. In 2008 waren de meeste
starters tussen de 25 en 29 jaar. De grootste groep onder
nemers is tussen de 40 en 49 jaar oud. Opvallend zijn de
verschillen in leeftijdsopbouw per sector. Informatie en com
municatie is de sector met de jongste ondernemers. Ruim
40 procent van hen is onder de 40 jaar oud. Tot deze sector
rekenen wij ook de ICT’ers. Mannelijke ondernemers in
Delft hebben meestal een bedrijf in de sector detailhandel
en horeca of in de sector advies en onderzoek. Van het
kleinbedrijf in Delft is 32 procent vrouw. Dit komt overeen
met landelijke verhoudingen bij ZZP’ers. De vrouwelijke
ondernemers zijn vooral sterk vertegenwoordigd in de
gezondheidszorg (74 procent). Ook dat komt in grote lijnen
overeen met landelijke verhoudingen bij ZZP’ers.
…met veel hoogopgeleiden
Delft is een stad waar relatief veel hoogopgeleiden
wonen. Dit is niet verrassend, gezien de aanwezigheid
van de TU Delft en diverse HBO-instellingen. Circa
45 procent van de Delftse beroepsbevolking heeft hoger
onderwijs genoten. Voor Zuid-Holland is dat 33 procent
van de beroepsbevolking en voor Nederland als geheel
32 procent. Het opleidingsniveau van de ondernemers
in het kleinbedrijf is hoog. Ruim 40 procent van de
ondernemers heeft een universitaire opleiding afgerond.
Nog eens 31 procent heeft een HBO-opleiding gedaan.
Inkomsten van het kleinbedrijf
Niet alle ondernemers kunnen maandelijks rondkomen van
de inkomsten uit hun bedrijf. Het aandeel ondernemers

dat nog een andere bron van inkomsten heeft, is met
name hoog bij zelfstandigen met een omzet die lager is
dan 25.000 euro. Hun inkomen uit de onderneming wordt
aangevuld met loon uit een baan in loondienst, AOW, (pre)
pensioen of een andere uitkering. Maar hoe komt een
ondernemer aan zijn inkomsten? Mond-tot-mondreclame,
ofwel netwerken, is voor kleine bedrijven met afstand de
belangrijkste manier om aan nieuwe klanten of nieuwe
opdrachten te komen. Bijna de helft van de ondernemers
heeft klanten of opdrachtgevers in Delft. Daarnaast heeft
50 procent van de ondernemers klanten in Den Haag,
Rotterdam en/of omringende gemeenten. Een grote groep
ondernemers heeft klanten in heel Nederland. Een
kleine groep ondernemers in Delft heeft klanten in het
buitenland.
Delftse ondernemers besteden
vier uur per week aan netwerken
Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die veel steun
ontvangen uit hun sociale netwerk, succesvoller zijn.
Hiervoor zijn drie redenen: sociale relaties en contacten
zijn belangrijke kanalen om toegang te krijgen tot
informatie; netwerkcontacten geven toegang tot klanten en
leveranciers en ze geven de mogelijkheid om de financiële
basis van een onderneming te verbreden.
Gemiddeld besteedt het kleinbedrijf in Delft vier uur per
week aan het onderhouden van hun zakelijke netwerk.
Een derde van de ondernemers gaat wel eens naar een
netwerkbijeenkomst. Slechts 7 procent gaat alleen
naar bijeenkomsten in Delft. Zo’n 12 procent van de
ondernemers gaat naar netwerkbijeenkomsten in Delft en
9

daarbuiten. Circa 15 procent van de ondernemers
gaat niet naar bijeenkomsten in Delft, maar wel naar
netwerkbijeenkomsten buiten Delft.
Collega-ondernemers vormen de
belangrijkste bron voor kennis en advies
Ruim driekwart van het kleinbedrijf krijgt kennis of advies
van externe partijen. Ondernemers laten zich daarbij niet
beperken tot de gemeentegrenzen om geschikte externe
partijen te vinden. Bijna 60 procent van de ondernemers
krijgt advies van partijen buiten Delft. Meer dan de helft
van de ondernemers haalt kennis of advies bij collegaondernemers, binnen en buiten Delft. Behalve van collegaondernemers ontvangen veel ondernemers kennis en advies
van familie, vrienden en klanten. Minder ondernemers
kregen het afgelopen halfjaar advies van de formelere
informatiebronnen, zoals de Kamer van Koophandel,
brancheorganisaties, investeerders, banken en kennis- en
onderwijsinstellingen. Ongeveer 14 procent van de kleine
ondernemers in Delft heeft in het afgelopen halfjaar gebruik
gemaakt van kennis- en/of onderwijsinstellingen. De TU
Delft en TNO zijn relatief belangrijke kennispartners. Voor
andere ondernemers zijn hogescholen, brancheverenigingen
en universiteiten in andere steden kennispartners. Enkele
ondernemers weten daarnaast ook de weg te vinden naar
instellingen buiten Nederland.

Iedere ondernemer heeft specifieke kennis en advies
nodig. Slechts een klein deel van de ondernemers verkreeg
in het afgelopen halfjaar kennis of advies over regelgeving,
financiële producten en nieuwe of verbeterde huisvesting.
Aan dit soort informatie blijkt minder behoefte te bestaan
dan aan bijvoorbeeld informatie over ontwikkelingen in de
markt (tabel 1.2). Dit verklaart gedeeltelijk waarom minder
ondernemers advies of kennis verkregen via formele
bronnen, en zij zich liever lieten adviseren door familie,
vrienden en collega-ondernemers.

Tabel 1.2 Aandeel ondernemers dat kennis of advies kreeg per onderwerp
Onderwerp
Ontwikkelingen in de voor mij relevante branche en markt

52%

Het werven van nieuwe klanten en toegang tot nieuwe opdrachten of producten

43%

Verbetering van de bedrijfsvoering

38%

Technologische ontwikkelingen

29%

Het voeren van een efficiënte administratie

24%

Het verwerven van een goede reputatie

18%

Wegwijs maken in de lokale en nationale wet- en regelgeving

15%

Financiële producten voor ondernemer/onderneming

12%

Verbetering van de bedrijfshuisvesting/nieuwe bedrijfshuisvesting
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Het Delftse kleinbedrijf is innovatief
Met hun reclameuitingen, persoonlijke contacten en
bij de uitvoering van werk moeten ondernemers zich
onderscheiden van concurrenten om klanten te werven.
In Delft is de strategie om specialistische producten aan
te bieden populair. Ruim 70 procent van de ondernemers
in Delft probeert zich op deze manier te onderscheiden.
Op prijs concurreren is bij het kleinbedrijf in Delft een
minder populaire strategie. Slechts 22 procent van de
ondernemers biedt goedkopere producten of diensten aan
om zich te onderscheiden van concurrenten.

Ondernemers ontwikkelen zelf producten
Nieuwe processen, diensten of producten ontwikkelt
het kleinbedrijf in Delft het liefst in eigen beheer.
Een minderheid doet het bewust niet zelf. Sommige
ontwikkelingswerkzaamheden besteden ondernemers uit.
Een deel (20 procent) van het kleinbedrijf in Delft
besteedt de productontwikkeling uit. Ruim 53 procent van
de ondernemers kiest ervoor om productontwikkeling niet
uit te besteden. Zelf oplossingen zoeken is het devies.
Ondernemers kijken daarbij vooruit. Het merendeel van
de ondernemers met een klein bedrijf anticipeert op
ontwikkelingen in de markt en op toekomstige problemen
en kansen. Bijna de helft van de ondernemers voert
veranderingen door voordat ze daadwerkelijk nodig zijn.
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Het kleinbedrijf besteedt niet graag uit
Een kwart van het kleinbedrijf voert weleens een opdracht
uit waarvan de kans op mislukking groter is dan normaal.
Bijna de helft van de ondernemers doet dat juist niet.
Ondernemers besteden evenmin graag werk uit. De
meesten houden de activiteiten of opdrachten bij voorkeur
in eigen hand. Veel kleine zelfstandigen in Delft werken
wel regelmatig samen met andere ondernemers bij de
uitvoering van opdrachten of werk.
Over het algemeen hebben Delftse ondernemers plannen
voor de toekomst. In dit onderzoek zijn ondernemers uit
het kleinbedrijf gevraagd naar de plannen die zij hebben
voor de toekomst, waar zij deze plannen willen uitvoeren
en naar de mogelijkheden om hen te ondersteunen bij de
realisatie van deze plannen.
Plannen voor de toekomst
Ruim 65% van de ondernemers wil zeker of misschien
investeren in nieuwe netwerken. Een net zo groot aandeel
wil investeren in materiaal. Andere plannen waar veel

ondernemers oren naar hebben, zijn samenwerking met
collega’s, investeren in scholing en productontwikkeling.
Groot deel van de ondernemers kan plannen
in Delft realiseren
Bijna alle ondernemers hebben plannen voor de toekomst.
Van die groep wil 60 procent de plannen volledig in Delft
realiseren. Nog eens 31 procent van de ondernemers wil
zijn plannen gedeeltelijk in Delft uitvoeren, maar ook voor
een deel buiten Delft. Slechts 9 procent gaat de plannen
volledig buiten Delft verwezenlijken. Van de ondernemers
die hun plannen (deels) buiten Delft willen realiseren, doet
44 procent dat vanwege de nabijheid van klanten. Voor
een klein aantal ondernemers zijn de beschikbaarheid
van geschikte huisvesting en bereikbaarheid over de
weg redenen om het buiten Delft te zoeken. Een ander
klein deel van de ondernemers verlaat Delft vanwege een
aantrekkelijker woonklimaat elders.
Veel ondernemers willen hun plannen realiseren in de
omgeving van Delft: Den Haag, Rotterdam, PijnackerNootdorp, Lansingerland, Rijswijk, Westland en Leiden.

Figuur 1.5 Aandeel kleine ondernemers met plannen voor de toekomst, per type plan
Investeren in nieuwe netwerken
Investeren in materieel
Start samenwerking collega
Investeren in scholing
Investeren in productontwikkeling
Investeren in personeelsuitbreiding
Investeren in verbeterde huisvesting
Op zoek naar grotere huisvesting
Op zoek naar kleinere huisvesting
0%
Bron: Rabobank
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Dit hoeft echter niet te betekenen dat ondernemers
ook naar deze gemeenten willen verhuizen. Een kleine
groep wil zijn plannen buiten Zuid-Holland, maar
wel in Nederland uitvoeren. In enkele gevallen willen
ondernemers plannen in het buitenland uitvoeren.
Van wie verwachten ondernemers hulp bij het
realiseren van hun plannen?
Bij het realiseren van de plannen wil bijna de helft van
het kleinbedrijf in Delft hulp van collega-ondernemers,
klanten en opdrachtgevers. Bijna een derde wil hulp van
familie en vrienden. Minder ondernemers verwachten
hulp van verenigingen, Kamer van Koophandel, bank en
investeerders. Een kwart wil hulp van een ondernemers- of
branchevereniging en bijna 20 procent verwacht dat
samenwerking met een kennis- en onderwijsinstelling kan
helpen bij de realisatie van de plannen. Van de Kamer
van Koophandel en de bank of investeerders verwacht
iets minder dan 20 procent hulp nodig te hebben. Dit

14

De Kracht van Delft

komt allemaal in grote lijnen overeen met de mate waarin
ondernemers van deze partijen kennis en advies krijgen.
Van de externe partijen die zouden kunnen bijdragen
aan de realisatie van plannen verwacht het kleinbedrijf dan
ook voornamelijk advies, informatie, kennis, samenwerking,
meedenken en samen nieuwe opdrachtgevers zoeken. Van
investeerders en banken willen zij graag meer financiële
ruimte.
Wensen voor de toekomst
In mei en juni 2010 is er een online enquête gehouden
onder ondernemers die werkzaam zijn in het kleinbedrijf.
Meer dan 500 ondernemers hebben aangegeven wat
hun wensen zijn voor de toekomst en welke partijen hen
kunnen helpen om deze plannen te realiseren. In augustus
2010 zijn de resultaten geconcretiseerd in een workshop.
De tabel hiernaast geeft een beknopte weergave van de
resultaten van deze workshop.

Acties

Initiatiefnemers

✔ Maak leegstaande panden in de binnenstad
beschikbaar voor starters.

✔ Gemeente, projectontwikkelaars, makelaars,
eigenaren van panden en ondernemers.

✔ Zorg voor flexibele huisvesting voor het kleinbedrijf.

✔ Makelaars, ondernemersverenigingen.

✔ Zorg voor bedrijfsverzamelgebouwen.

✔ Gemeente, woningcorporaties, ondernemers.

✔ Verbeter de kwaliteit van de netwerkbijeenkomsten.

✔ Ondernemers.

✔ Blijf starters begeleiden.

✔ Kamer van Koophandel, gemeente, bank.

✔ Coach de ZZP’er die wil doorgroeien naar een
bedrijf met personeel.

✔ Bank, Kamer van Koophandel.

✔ Maak het concept van YES!Delft ook voor
andere sectoren toepasbaar.

✔ Bank, gemeente, onderwijsinstellingen.

✔ Verklein de afstand tussen ondernemer en
gemeente.

✔ Gemeente.

✔ Blijf studenten en ondernemers binden aan de stad.

✔ Gemeente, bank, onderwijsinstellingen,
ondernemersverenigingen, Kamer van Koophandel.

Studie De Kracht van Delft
Wilt u meer weten over de economische studie De
Kracht van Delft, de onderzoeksmethoden en de
resultaten of het complete rapport lezen? Kijk dan op de
website www.dekrachtvandelft.nl.
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