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Inleiding
Met ruim 96.000 inwoners is Delft een middelgrote stad
met een historische betekenis en vooral een stad die
zich door de aanwezigheid van kennisinstituten zoals de
Technische Universiteit Delft en het onderzoeksinstituut
TNO steeds meer profileert als kennisstad. De gemeente
Delft streeft ernaar om in 2030 dé innovatieve stad
van Nederland en een toonaangevend internationaal
kenniscentrum te zijn. In haar Stadsvisie schrijft zij:
‘De internationale reputatie van de Delftse kennis
instellingen maakt dat mensen graag in Delft willen
werken. Succesvolle ondernemers blijven in Delft
vanwege het innovatieve klimaat. Daardoor blijft de
vraag naar ruimte voor wonen en werken groot.’
Wat vinden de Delftse ondernemers van dit uitgangspunt?
En wie zijn deze ondernemers? Het Delftse bedrijfsleven
behoort voor het merendeel tot het kleinbedrijf1 (inclusief
ZZP’ers). Reden genoeg voor de Kamer van Koophandel
Den Haag en de Rabobank om de specifieke rol van het
kleinbedrijf in de Delftse economie te onderzoeken.

Net als in voorgaande edities van De Kracht van Delft is de
economische thermometer onderdeel van het rapport. Dit
jaar staan we specifiek stil bij het economisch belang van
het kleinbedrijf in de Delftse economie. In de themastudie
wordt onder meer antwoord gegeven op de volgende
vragen:
n		Wat zijn de ondernemerskenmerken?
n		Hoe opereren de ondernemers?
n		Maken ondernemers gebruik van de mogelijkheden die
Delft als kennisstad te bieden heeft of zoeken zij deze
kennis toch vooral buiten Delft?
Aan ondernemers is gevraagd wat hun plannen en
wensen zijn voor de toekomst en welke partijen hen
kunnen helpen om deze plannen te realiseren. In mei en
juni 2010 hebben we een online enquête gehouden onder
ondernemers die werkzaam zijn in het kleinbedrijf. De
resultaten van de online enquête vindt u terug in deel III.
In totaal zijn steekproefgewijs ruim vijfhonderd enquêtes
afgenomen. In de steekproef zijn de verschillende sectoren
voldoende vertegenwoordigd om
betrouwbare uitspraken te kunnen
doen over specifieke groepen. Het
onderzoek is afgerond met een
reeks aanbevelingen. Dit rapport
begint met een samenvatting en de
aanbevelingen.
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Tot het kleinbedrijf worden bedrijven
gerekend met maximaal 9 werknemers.

Deel I Samenvatting en aanbevelingen
Samenvatting
Economische structuur
n De productiestructuur van Delft wijkt enigszins af
van het landelijke beeld. De meeste banen in Delft
zijn te vinden in de zorg, het onderwijs en de adviesen onderzoekstak van de zakelijke dienstverlening.
Opvallend is het grote aandeel van het onderwijs
en de advies- en onderzoekstak in vergelijking met
Zuid-Holland en Nederland. Delft staat dan ook
bekend om zijn kennisintensieve bedrijvigheid.
n In Delft komt het grote aandeel in de zakelijke
dienstverlening met name voor rekening van
Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers).
De meesten van hen hebben een bedrijf dat is
gespecialiseerd in advies- en facilitaire diensten.
Met name de automatiserings- en economische
diensten zijn goed vertegenwoordigd. Circa 75 procent
van de ingeschrevenen in Delft is ZZP’er.
n 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.
Economische prestaties bedrijfsleven
n De landelijke economie is in 2009 gekrompen.
Ook het bedrijfsleven van Delft is getroffen door de
recessie, maar in vergelijking met de rest van Nederland
heeft het Delftse bedrijfsleven het als geheel niet slecht
gedaan. Deze goede economische prestatie kan voor
een deel worden verklaard door de sectorstructuur.
n Over 2009 scoort Delft een ruime voldoende op
economische groei en een krappe zes op economische
kracht. Het cijfer voor economische groei in 2009
komt hoger uit dan in het jaar ervoor.
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n Op het gebied van productiegroei, investeringsgroei
en arbeidsvolumegroei (de zogenoemde economische
groei-indicatoren) presteert het bedrijfsleven in Delft
beter dan dat in Nederland. De arbeidsproductiviteit in
Delft ligt echter wel lager dan het landelijk gemiddelde.
Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de
sectorstructuur.
Het kleinbedrijf
n Circa 89 procent van het totale aantal bedrijfs
vestigingen valt onder het kleinbedrijf. Het kleinbedrijf
is daarom van grote waarde voor de economie van Delft.
n De cijfers op de economische groei-indicatoren voor het
kleinbedrijf in Delft vertonen voor 2009 weinig verschil
met die van Zuid-Holland en de landelijke cijfers. Een
uitzondering hierop vormt de winstgroei, die lager is dan
bij het gemiddelde kleinbedrijf in Nederland.
n De investeringsratio van de zakelijke dienstverlening in
Delft is opvallend lager dan bij het landelijke kleinbedrijf
in deze sector. De arbeidsproductiviteit binnen het
kleinbedrijf is in Delft wel hoger dan die in Zuid-Holland
en Nederland.
n Voor wat betreft de bedrijfseconomische indicatoren
investeringen, bruto toegevoegde waarde, omzet en
bedrijfsresultaat neemt het kleinbedrijf in Delft een
minderheidspositie in. Hierbij moet worden aangetekend
dat enkele toonaangevende, grote bedrijven in Delft
van grote invloed zijn op deze cijfers. Van alle sectoren
worden de meeste investeringen gedaan in de zakelijke
dienstverlening.

Kenmerken van het kleinbedrijf
n Het algemene beeld van de kleine ondernemers in
Delft vergt enige nuancering. Het opleidingsniveau,
het aandeel vrouwelijke ondernemers en het soort
klanten verschilt sterk per sector. De manier waarop
mannen en vrouwen hun eigen bedrijf leiden, is in een
aantal opzichten duidelijk verschillend. Vrouwelijke
ondernemers zijn relatief sterk vertegenwoordigd in
de gezondheidszorg. Zij hebben gemiddeld een iets
lager opleidingsniveau dan mannelijke ondernemers.

Over het algemeen is de omzet van ondernemingen die
door vrouwen worden geleid kleiner dan die van hun
mannelijke collega’s.
n De kleine bedrijven in Delft onderscheiden zich van
elkaar op inhoud en op aanpak. Ondernemers onder
scheiden zich bewust van anderen door speciale
producten te leveren en zelf te ontwikkelen of deze te
laten ontwikkelen door derden. De externe partijen die
zij inschakelen voor kennis en advies komen niet altijd
uit Delft.
n De kennisinstellingen in Delft zijn voor enkele
ondernemers van meerwaarde. Andere ondernemers
zoeken kennis en advies juist buiten Delft, onder meer
bij collega-ondernemers, klanten, familie en vrienden.
Duidelijk is dat Delft deel uitmaakt van de Randstad.
Ondernemers laten zich niet beperken door de
gemeentegrenzen.
Plannen en wensen van het kleinbedrijf in Delft
voor de toekomst
n Ruim 65 procent van de ondernemers investeert
in nieuwe netwerken. Een net zo groot aandeel wil
investeren in materieel. Bijna een derde van de
ondernemers wil zeker investeren in scholing en
productontwikkeling.
n De plannen die ondernemers hebben voor de
toekomst van hun bedrijf verschillen per sector.
n Het merendeel van de ondernemers met kleine
bedrijven wil deze plannen realiseren in Delft.
Een kleine minderheid wil zijn plannen volledig
buiten Delft realiseren.
n De nabijheid van klanten is hiervoor doorslaggevend.
Organisaties zoals de gemeente, de Kamer van
Koophandel en de Rabobank kunnen acties ondernemen
om kleine bedrijven te helpen bij de uitvoering van hun
plannen in Delft.
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Aanbevelingen
Benodigde randvoorwaarden en rol van de partijen
Tijdens een workshop, bedoeld om de uitkomsten van
de enquête in perspectief te plaatsen, is een actielijst
opgesteld waarmee partijen als ondernemers, de gemeente
Delft, de Kamer van Koophandel en de Rabobank aan
de slag kunnen. De uitkomsten van de workshop en het
rapport zijn verwerkt in de volgende aanbevelingen. Wij
hopen dat deze lijst de basis vormt voor verdere discussie.
En dat er elementen zijn die de betrokken partijen verder
kunnen uitwerken.
Aanbeveling 1: Maak leegstaande panden in de
binnenstad beschikbaar voor starters
In de binnenstad van Delft staan veel panden
leeg. Ondernemers pleiten ervoor om deze panden
beschikbaar te maken voor starters met groeiambities.
Veel van deze panden zijn particulier eigendom. Wie de
vastgoedeigenaar is, is niet altijd bekend. Het zou helpen

als de eigenaar de mogelijkheden voor functiewijziging
en menging van panden aangeeft, evenals de tijdslijnen
die hiermee zijn gemoeid. Functiemenging van wonen
en werken is relevant voor alle sectoren in Delft, van de
detailhandel tot aan de technostarters. Ook contacten met
projectontwikkelaars zijn van belang. Sommige stellen
al panden in de binnenstad beschikbaar aan startende
bedrijven. Het is een uitdaging om deze verschillende
partijen bij elkaar te brengen, zeker omdat de commerciële
belangen in de binnenstad erg groot zijn. De gemeente,
projectontwikkelaars, makelaars, eigenaren van panden
en ondernemers moeten samen optrekken om deze
problematiek aan te pakken.
Aanbeveling 2: Zorg voor flexibele huisvesting voor
het kleinbedrijf
Ondernemers hebben behoefte aan flexibele huisvesting.
Er moet onderzocht worden in hoeverre flexibele huisvesting
haalbaar en betaalbaar is voor de bedrijfsruimten die
leegstaan. Veel ZZP’ers vinden het prettig om één dag
per week voor een laag tarief een ruimte te huren in een
bedrijfsverzamelgebouw. Op deze manier kunnen zij
sparren met andere ondernemers. Door ondernemers bij
elkaar te brengen, ontstaat synergie en kunnen nieuwe
samenwerkingsverbanden en producten tot stand worden
gebracht. Een goed voorbeeld is The Hub in Rotterdam.
Eén dag per week biedt The Hub tegen betaling een
ruimte aan haar leden. Er is hier een digitaal netwerk
beschikbaar, dat ook bereikbaar is voor buitenlandse
ondernemers die in dezelfde sector werkzaam zijn. Een
dergelijke opzet is ook voor Delft aantrekkelijk. Makelaars
en ondernemersverenigingen kunnen samen naar de
mogelijkheden kijken.
Aanbeveling 3: Zorg voor bedrijfsverzamelgebouwen
In de vorige editie van De Kracht van Delft is de
toenemende behoefte aan kleine bedrijfsruimten al
aangekaart. Omdat de noodzaak niet is verdwenen
besteden we hier ook dit jaar aandacht aan. Er zijn veel
kennisintensieve, creatieve en innovatieve startende
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verzamelgebouw sluit goed aan bij deze plannen.
Daar kunnen zich ook ondersteunende dienstverleners
voor startende bedrijven vestigen, zoals accountants,
boekhouders of bedrijvenadviseurs. Om creatieve,
kennisintensieve en innovatieve ondernemers voor Delft te
behouden, zou de gemeente hen beter moeten informeren
over beschikbare ruimte en ontwikkelingen in Delft en de
regio. Overigens is niet alleen de gemeente verantwoordelijk
voor het faciliteren van ruimte in bedrijfsverzamelgebouwen.
Ook woningcorporaties en ondernemers kunnen de
mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouwen aan de rand
van de stad onderzoeken. Hier is bedrijfsruimte goedkoper
dan in de binnenstad en krijgt de ondernemer makkelijker
de beschikking over een grotere oppervlakte.

bedrijven die behoefte hebben aan goedkope huisvesting in
Delft. Bureau Louter heeft recent aangetoond dat er een
toenemende vraag is naar bedrijfsruimte in verzamel
gebouwen2 in Delft. Dat komt ook omdat een aantal
verzamelgebouwen is gesloopt, zonder dat daar een goede
vervanging voor is gekomen. Juist startende ondernemers
in de sectoren waarmee Delft zich wil profileren, zijn sterk
vertegenwoordigd in de verzamelgebouwen. Zij willen graag
in Delft blijven. Bij gebrek aan geschikte huisvesting wijken
ze uit naar andere steden. Het is daarom noodzakelijk dat
plannen voor uitbreiding van de ruimte voor starters snel
concreet worden gemaakt. Als de gemeente creatieve,
kennisintensieve en innovatieve bedrijven voor Delft wil
behouden, moet daar huisvesting voor worden gevonden.
Uit dit onderzoek blijkt dat ondernemers willen investeren
in nieuwe netwerken en betere huisvesting. Ook willen
ze samenwerken met collega-ondernemers. Een bedrijfs

2
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Aanbeveling 4: Verbeter de kwaliteit van de
netwerkbijeenkomsten
Ondernemers besteden gemiddeld een halve dag per week
aan het onderhouden van hun zakelijke netwerk. Ze zijn
positief over het grote aantal netwerkbijeenkomsten dat in
Delft plaatsvindt en investeren graag in de uitbreiding van
hun zakelijke contacten. Toch verdient deze constatering
een kanttekening. Omdat veel netwerkbijeenkomsten zijn
bedoeld voor een brede doelgroep, worden deze niet altijd
als even nuttig ervaren. De spin-off is te gering. Het zou
goed zijn de verschillende netwerken en verenigingen te
bundelen naar branches. Aan de andere kant laat een
ondernemer zich niet gemakkelijk in een groter geheel of
collectief opnemen. Daarom is hij immers ondernemer
geworden.
Hij bepaalt zelf tot welk netwerk hij wil behoren.
Enthousiast is men over het initiatief van de Delftse
beursvloer. Een vergelijkbaar initiatief, maar dan op
het sociale vlak, is gewenst om andere ondernemers te
ontmoeten. Er is namelijk een toenemende verschuiving
van belangennetwerken naar informele netwerken. Veel
ondernemerskansen worden gecreëerd in informele, kleine
netwerken, waarbij de ‘gunfactor’ steeds belangrijker wordt.
Er moeten dus minder en kwalitatief betere netwerken
komen.

Aanbeveling 5: Blijf starters begeleiden
De meeste ondernemers die hun bedrijf beëindigen doen
dat in het tweede jaar na oprichting. Hoe intensiever
een starter wordt begeleid, hoe groter de kans dat
zijn onderneming na twee jaar nog bestaat. De Kamer
van Koophandel begeleidt starters met specifieke
starterstrajecten, die worden gesubsidieerd door de
gemeente Delft. Redenen om met het bedrijf te stoppen
zijn onder meer:
gebrek aan klanten;
veel concurrentie;
persoonlijke omstandigheden;
te weinig geïnvesteerd bij de start en onvoldoende
voorbereiding;
n complexe regelgeving.
n
n
n
n

Vaak is er sprake van onvoldoende oriëntatie, onder
schatting en overmoed bij de start van een bedrijf.
Hier ligt een belangrijke taak voor de bank en de Kamer
van Koophandel om deze starters de eerste twee jaren
intensief te begeleiden. Het bestaande starterstraject van

de Kamer van Koophandel kan verder met de bank en
de gemeente worden opgepakt. Vanaf oktober 2010 stelt
de Kamer van Koophandel met financiële ondersteuning
van de gemeente Delft zes coaches beschikbaar voor
starters. De startende ondernemers krijgen een budget
en toegang tot een begeleidingstraject. Een gezamenlijk
begeleidingstraject van de Kamer van Koophandel, de
gemeente Delft en banken voorkomt enerzijds dubbel
advies en anderzijds dat er juist geen advies wordt
gegeven op bepaalde terreinen. De Kamer van Koophandel
moet zich blijven richten op het aantrekken van klanten,
het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, het
voeren van een efficiënte bedrijfsvoering en het delen van
kennis over de lokale en regionale markt. De gemeente
kan hierop inhaken door de ondernemer wegwijs te
maken in het web van regels en instanties. Een bank
heeft financiële, fiscale en juridische kennis en zal met
advies over deze onderwerpen de begeleiding compleet
maken. Ondernemers zijn kritisch ten aanzien van banken
omdat ze vaak maar beperkt krediet kunnen krijgen.
Bedrijvenadviseurs van banken zouden ondernemers
kunnen wijzen op de mogelijkheid om in aanmerking te
komen voor een microkrediet bij Qcredits.3 Onlangs is
het beschikbare bedrag voor leningen verhoogd. Hierdoor
kan Qcredits meer leningen verstrekken aan ondernemers
en draagt zij bij aan de verwezenlijking van hun
toekomstplannen.
Aanbeveling 6: Coach de ZZP’er die wil doorgroeien
naar een bedrijf met personeel
Niet alleen starters, ook ondernemers die al enkele
jaren actief zijn hebben behoefte aan begeleiding om de
volgende stap te zetten met hun bedrijf. Dit gaat meestal
gepaard met personeelsuitbreiding. Let wel: niet alle
3
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Qcredits is een gespecialiseerde kredietverlener die zich richt
op het kleinbedrijf. Het doel van Qcredits is de ontwikkeling van
het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverleningsen coachingsfaciliteiten aan te bieden aan ondernemingen met
minder dan vijf werknemers, ondernemers of zelfstandigen
(ZZP’ers). Een lening bedraagt maximaal € 35.000,-.

ZZP’ers willen doorgroeien naar een bedrijf met personeel.
Er is vanuit de Kamer van Koophandel en banken veel
coaching voor starters beschikbaar, maar voor de wat meer
ervaren ondernemer is het aanbod klein. In aanvulling
hierop kan de Kamer van Koophandel samen met de bank
de mogelijkheden onderzoeken van een buddysysteem
voor bestaande ondernemers. Zeer ervaren ondernemers
kunnen voor startende ondernemers een bron van steun en
kennis zijn. Uit de praktijk blijkt ook dat de meeste kennis
en advies afkomstig is van informele bronnen als collegaondernemers, familie en vrienden. De bank en de Kamer
van Koophandel kunnen met hun grote klantenbestand
een coördinerende rol spelen en voor het eerste contact
zorgen. Zodra het eerste contact is gelegd, loopt de rest
vaak vanzelf.
Aanbeveling 7: Maak het concept van YES!Delft ook voor
andere sectoren toepasbaar
Ondernemers willen meer investeren in productontwikkeling.
Het merendeel van de ondernemers ontwikkelt zelf zijn
producten, diensten en processen. Een minderheid besteedt
dit uit. Vragen die zich hierbij voordoen, zijn: hoe breng ik
mijn product of dienst goed op de markt en welke kanalen
moet ik daarvoor gebruiken? ZZP’ers en andere startende
bedrijven zijn goed in het maken van producten, maar niet
in het faciliteren daarvan. Voor een bedrijf is echter de
complete bedrijfsketen van belang: van de ontwikkeling van
producten tot aan de verkoop.
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YES!Delft is een mooi initiatief dat het technisch
ondernemerschap in al zijn fasen ondersteunt:
n coaching en advies bieden;
n in de groeifase zorgen voor toegang tot (internationale)
zakelijke contacten en investeerders;
n kennisuitwisseling stimuleren tussen
collega-ondernemers;
n grensverleggend onderwijs aanbieden.
Ondernemers die werkzaam zijn in andere sectoren
hebben eveneens behoefte aan begeleiding op de
genoemde gebieden. Zij vinden een vergelijkbaar
initiatief als YES!Delft zeer wenselijk. De gemeente,
onderwijsinstellingen en de bank zouden dit samen
kunnen oppakken. Op die manier wordt voorkomen dat
ondernemers kennis en advies buiten Delft zoeken.
Aanbeveling 8: Verklein de afstand tussen ondernemer
en gemeente
Tussen gemeenten en ondernemers bestaat een zeker
spanningsveld: ze kunnen als het ware niet met en niet
zonder elkaar. Ondernemers verwachten dat de overheid
van alles voor hen regelt. Het wijzen naar en leunen op
de overheid is niet altijd terecht. Maar, op het gebied
van regelgeving kan de gemeente de ondernemers wel
degelijk tegemoet komen. Ondernemers ervaren de
regelgeving in Delft als complex. Zij zien door de bomen
het bos niet meer. De ondernemersvriendelijkheid in de
gemeente Delft blijft ook achter bij andere gemeenten in
Zuid-Holland. Een groot aantal gemeenten heeft gesnoeid
in het woud van regelgeving. Met de bureaucratie en
het vele papierwerk dat daarmee samenhangt, wordt
zelden het beoogde doel bereikt. Kijk als gemeente
eens kritisch naar de lasten die ondernemers worden
opgelegd en naar de interne organisatie. Schroom niet
om andere gemeenten te vragen naar hun ervaringen met
het vereenvoudigen van de regelgeving. Ondernemers
hebben ook behoefte aan iemand die hen door het web
aan instellingen en regels loodst. Het bedrijfsbureau dat

de gemeente onlangs heeft opgericht voor ondernemers is
een goed initiatief. Ondernemers hebben vooral behoefte
aan een gesprekspartner binnen de gemeente die uit het
bedrijfsleven komt, die zich kan inleven en die de taal van
de ondernemer spreekt.
Aanbeveling 9: Blijf studenten en ondernemers binden
aan de stad
Delft is een echte studentenstad. Echter, studenten
hebben weinig binding met de stad. Na hun afstuderen
verlaten ze meestal Delft om buiten de regio te gaan
wonen en werken. Wie in Delft blijft wonen en werken,
verlaat na enkele jaren toch de stad omdat er in Delft
onvoldoende geschikte woningen zijn voor jonge gezinnen.
De toekomstige arbeidsmarktperspectieven in Delft zijn
gunstig voor studenten die een opleiding volgen in de
verzorgende en technische richting (HBO en WO).4 Om deze
grote groep voor Delft te behouden, is het van belang dat
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de gemeente zorgt voor een passend huisvestingsbeleid
en een gunstig arbeids- en woonklimaat. Uit dit onderzoek
blijkt dat slechts een minderheid van de ondernemers zijn
toekomstplannen buiten Delft wil realiseren. Een minderheid
wil verhuizen vanwege een beter woonklimaat elders. Maar:
werknemers en zelfstandigen zoeken wel naar een plek met
de beste mogelijkheden. Dus het blijft een uitdaging voor
Delft om omringende gemeenten op genoemde gebieden
voor te blijven. Alleen door te anticiperen op de behoeften
van de inwoners kan de uitstroom van talent worden
voorkomen. Dan is Delft in 2030 inderdaad een stad waar
ondernemers vanwege het innovatieve klimaat graag willen
wonen en werken. Deze uitdagende taak moet worden
opgepakt door alle betrokken partijen: gemeente Delft,
bank, onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen,
ondernemers en inwoners.
4

Bureau Louter (2010). De arbeidsmarkt van Delft.

Deel II De economische thermometer
		

Het economisch presteren

Dit hoofdstuk behandelt de economische prestaties
van het bedrijfsleven in Delft. De rapportcijfers die
daarbij worden gepresenteerd, zijn relatieve cijfers. Ze
moeten worden gelezen tegen de achtergrond van de
huidige macro-economische context. Dit is altijd van
belang, en zeker in de huidige tijd. Voordat we ingaan
op de economische prestatie van Delft, wordt een beeld
geschetst van de huidige economische stand van zaken.
Vervolgens geeft paragraaf 1.2 een algemene indruk
van de economische structuur van het bedrijfsleven in
Nederland en in Delft. We gaan in op onderwerpen als de
sectorstructuur en de bedrijvendynamiek.

1.1 Bergop gaat langzamer
		 dan bergaf
Na een aantal jaren van hoge economische groei gooit de
kredietcrisis in 2008 roet in het eten. In de loop van dat
jaar is nog sprake van een geleidelijke afkoeling van de reële
economie. Maar in het laatste kwartaal van 2008 wordt de
Nederlandse economie meegetrokken in de vrije val van de
wereldhandel. Daarmee komt er abrupt een einde aan de
periode van hoogconjunctuur en slaat de zeer uitbundige
groei van de Nederlandse economie om in een forse krimp.
De afgelopen recessie is de hevigste sinds de Tweede
Wereldoorlog. In 2009 krimpt de economie met vier
procent. Sinds medio 2009 klimt onze economie weer
langzaam uit het dal en kunnen we spreken van een
voorzichtig en broos herstel. Voorzichtig omdat de groei
beperkt is. Broos omdat de duurzaamheid ervan onzeker is.
5
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De Nederlandse economie groeit in het derde en vierde
kwartaal van 2009 met 0,6 procent. De groei wordt
vooral gedragen door de toegenomen export als gevolg
van de opleving van de internationale handel. In het
eerste kwartaal van 2010 zwakt de groei verder af
naar 0,5 procent. Hoewel het tempo van de groei wat
lijkt af te vlakken, is de samenstelling ervan gunstig.
In de tweede helft van 2009 wordt de groei gedragen
door de export, terwijl in het eerste kwartaal van 2010
ook de binnenlandse consumentenbestedingen en
investeringen eraan bijdragen, zij het mondjesmaat.5
Hoe belangrijk de export ook is voor onze economie,
consumentenbestedingen en investeringen zijn even
zo goed noodzakelijk voor een gezonde groei.
De onzekerheid rond de economische groei ligt voor een
deel in de ontwikkeling van de consumentenbestedingen.
Hoewel de stijging van de werkloosheid door de vergrijzing

1.2 Economische structuur
Delft
Productiestructuur
In totaal biedt Delft bijna 53.000 arbeidsplaatsen.
De meeste banen zijn te vinden in de zorg, het
onderwijs en de advies- en onderzoekstak van de zakelijke
dienstverlening (figuur 1.1). Opvallend is het grote aandeel
van het onderwijs en de advies- en onderzoekstak in de
werkgelegenheid van Delft, vergeleken met Zuid-Holland
en Nederland. De zorg heeft maar liefst 17 procent (bijna
9.000 banen) van de Delftse werkgelegenheid in handen,
op de voet gevolgd door het onderwijs met 16 procent
(bijna 8.500 banen) en de advies- en onderzoekstak met
15 procent (ruim 7.800 banen).
Deze productiestructuur is niet onlogisch, aangezien
Delft bekend staat om zijn kennisintensieve bedrijvigheid.
DSM Gist Services B.V. bijvoorbeeld, een bekend
kennisintensief bedrijf, heeft ruim 1.000 mensen in
dienst. Bij de TU Delft en TNO zijn bij ieder meer dan
1.000 personen aan het werk.6

en de krappe arbeidsmarkt van voor de recessie meevalt
in vergelijking met voorgaande crises, is het aantal
werklozen fors toegenomen. Het zal ook nog even duren
voordat de werkgelegenheid weer toeneemt. Dit beïnvloedt
de koopkracht en heeft een neerwaarts effect op de
consumentenbestedingen. Ook het economisch beleid in
de komende kabinetsperiode speelt een grote rol in de
onzekerheid. Dat er zal worden bezuinigd is zeker. Dat de
consument dit zal voelen in zijn portemonnee ook. Maar
op welke terreinen, in welke mate en in welk tempo er
gaat worden bezuinigd, is nog de vraag. De consument
is daarom voorzichtig. Er wordt minder uitgegeven en
Figuur 1.1 Aantal banen per sector, 2009
meer gespaard. Niet alleen de Nederlandse overheid
bezuinigt. Probleemlanden als Griekenland, Ierland,
Cultuur, sport,recreatie
Portugal en Spanje zijn gedwongen om dit jaar al het
Zorg
tekort op de overheidsbegroting terug te dringen. De
Onderwijs
Overheid
andere Europese overheden doen dat pas volgend jaar.
Facilitair, intermediair, overige diensten
Voor een open economie als de onze zijn dat essentiële
Advies en onderzoek
ontwikkelingen.
Financiele instellingen
Informatie en communicatie

Samengevat zien we een voorzichtig herstellende
economie met veel nationale en internationale
onzekerheden. Voor 2010 als geheel wordt een groei
verwacht van 1 ¾ procent. Hoewel die groei lager is dan
voor de recessie en we dus nog steeds verder verwijderd
raken van het normale groeipad, is dat - gezien de
omstandigheden - positief te noemen.

Horeca
Vervoer en logistiek
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Industrie
Landbouw
0%

5%
Delft
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Bedrijvendynamiek

aandeel ligt over heel 2009 een stuk hoger in verband met
de Nieuwe Wet op het Handelsregister. Het gaat hier om
bedrijven die voorheen niet-inschrijfplichtig waren.
Over het algemeen neemt het aantal opheffingen
in perioden van laagconjunctuur door tegenvallende
bedrijfsresultaten toe. Dit beeld geldt in 2009 ook
voor Nederland, maar niet voor Delft. Hier is het aantal
opheffingen in 2009 juist licht afgenomen ten opzichte
van 2008 (van 6 procent naar 5 procent).

Figuur 1.2 Bedrijvendynamiek, stand 1 januari
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2009

2010

Starters

2009

2010

Overige oprichtingen
Delft

2009

2010

Opheffingen

Nederland

Bron: Kamer van Koophandel, bewerking Rabobank

Door de jaren heen zijn wijzigingen in de bedrijven
dynamiek onder andere het gevolg van veranderingen in
het economisch klimaat. In perioden van hoogconjunctuur
zijn ondernemers in spé eerder geneigd een bedrijf te
starten dan in perioden van economische tegenspoed.
Daarnaast is het vestigingsklimaat van een gemeente
een belangrijke factor in de overweging om een bedrijf te
starten. De recessie heeft landelijk en lokaal invloed gehad
op het aantal startende bedrijven. Desondanks komt het
starterspercentage in Delft boven het landelijk gemiddelde
uit. Sinds 2000 zijn er in Delft 3.304 starters en daarvan
zijn er aan het eind van 2008 nog 2.093 (= 63 procent)
over. In 2008 zijn de meeste starters tussen de 25 en 29
jaar. Delft kan sowieso worden gekenmerkt als een jonge
stad: circa 34 procent van de bevolking is tussen de 15
en 35 jaar.7 Het aandeel overige oprichtingen (oprichtingen
door bestaande bedrijven) geeft een vertekend beeld. Dit
7
8

9
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Levensduur van startende bedrijven
Hoe groter de stad, hoe hoger het aantal afvallers.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel
Den Haag. Een andere belangrijke conclusie is dat de
meeste bedrijven niet in het eerste jaar, maar in het
tweede jaar na de start stoppen. Zelfstandigen zonder
personeel die uit het ondernemerschap stappen, maken
over het algemeen niet de overgang naar werkloosheid.8
Verder is opvallend dat het aantal afvallers afneemt
als starters intensief worden begeleid. Hiervoor zijn
verschillende initiatieven gestart, bijvoorbeeld het KvKstarterstraject. Ondernemers mogen op kosten van de
gemeente bepaalde diensten afnemen bij de Kamer
van Koophandel. Ook de gemeente Delft biedt deze
mogelijkheid voor startende ondernemers.9

1.3 Over de Regionaal
		 Economische Thermometer
De economische thermometer meet de economische
prestaties van Nederlandse regio’s en vergelijkt die met
het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden
gemeten aan de hand van acht indicatoren. Deze acht
indicatoren zijn ondergebracht bij twee hoofdindicatoren:
economische groei en economische kracht. Samen vormen
zij de score voor de economische prestatie. In het figuur
ziet u de opbouw van het model.

Rendement op Eigen Vermogen

Winstgroei

Investeringsratio

Investeringsgroei

Arbeidsproductiviteit

Productiegroei

Werkgelegenheidsfunctie

Arbeidsvolumegroei

Groei

Kracht
Prestatie

De economische prestatie van een regio wordt gewaar
deerd met een rapportcijfer. Voor elke variabele zetten
we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel
dat de gemiddelde winstgroei in Nederland 10 procent
bedraagt, dan scoort een regio met een gemiddelde
winstgroei van 10 procent een waardering van een zes. Op
het moment dat het cijfer boven de zes ligt, betekent dit
dat de regio een hogere winstgroei kent. Een waardering
met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan
gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende
beoordeeld.10 Het rapportcijfer voor economische groei en
economische kracht is het ongewogen gemiddelde van de
rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier
krachtvariabelen. Het rapportcijfer voor de economische
prestatie is het ongewogen gemiddelde van de cijfers voor
groei en kracht.
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De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende
bronnen, onder andere de MKB-database en de Monitor
Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaar
rekeningen van het CBS en de werkgelegenheidscijfers
uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie
Systeem Arbeidsorganisaties). De rapportcijfers worden
ieder jaar opnieuw berekend aan de hand van de meest
actuele gegevens. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan
tussen bijvoorbeeld de cijfers die wij dit jaar over 2009
presenteren en de cijfers die wij komend jaar over
hetzelfde jaar presenteren. Deze verschillen hebben te
maken met actualiseringen in het bronmateriaal.

10

De rapportcijfers variëren van 3 tot 9. De mate waarin de
regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle regio’s (de
standaarddeviatie) vertaalt zich in punten die de regio meer of
minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes.

1.4 Thermometerstand

1.5 Economisch presteren Delft

Delft gestegen in de ranglijst
Aan de hand van de economische thermometer meet de
Rabobank jaarlijks de economische prestaties van de
gemeenten in Nederland. Met het rapportcijfer van een
6,7 stijgt Delft in de ranglijst van Nederlandse gemeenten.
Delft is nu nummer 35 op een lijst van 441 gemeenten,
terwijl de stad vorig jaar op de 61ste plaats stond. In 2007
stond Delft zelfs op de 129de plaats. De stad laat met
haar goede economische prestatie andere technieksteden
als Eindhoven en Enschede ver achter zich.

De economische recessie heeft een forse invloed gehad
op de prestaties van het bedrijfsleven in 2009. Over het
algemeen vallen de cijfers voor de acht indicatoren in heel
Nederland lager uit, uitzonderingen daargelaten. Dit hoeft
echter geen invloed te hebben op de rapportcijfers. Het
gemiddelde (Nederland) staat immers voor elke indicator
elk jaar op een zes, ongeacht het absolute cijfer. De
landelijke economie is in 2009 gekrompen. Deze landelijke
krimp vormt dus het uitgangspunt waartegen de regionale
ontwikkeling is afgezet. Tegen die achtergrond moet ook de
gebruikte terminologie (voldoende, onvoldoende et cetera)
worden geïnterpreteerd.
Figuur 1.3 Economisch presteren
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Zuid-Holland
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Voor 2009 krijgt Delft een 6,7 voor zijn economische
prestatie. Daarmee presteert het Delftse bedrijfsleven
beter dan dat in Zuid-Holland en dat in Nederland. Figuur
1.3 toont het rapportcijfer voor Delft voor 2008 en 2009.
Dat laat zien dat Delft in 2009 een betere economische
prestatie levert dan in 2008, terwijl Zuid-Holland
enigszins achteruit gaat.
Hoge positie dankzij sectorstructuur
De verklaring voor de goede economische prestatie van
Delft kan voor een groot deel worden gevonden in de
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regionale verschillen in sectorstructuur, in combinatie
met de economische recessie. De recessie heeft flink
huisgehouden in ons land. Sectoren bevinden zich echter
op verschillende punten in de conjunctuurcyclus, zo ook
in 2009. Op verschillende momenten tijdens de recessie
worden verschillende sectoren geraakt. De industrie
krijgt als een van de eerste sectoren klappen te verduren.
Niet snel daarna krijgen de op exportgeoriënteerde
sectoren als de handel en de logistiek te maken met
een sterke daling van de wereldhandel. De publieke
sector blijft in 2009 nog grotendeels buiten schot. De
zakelijke dienstverlening springt eruit als het gaat om het
banenverlies. Relatief goed presteren de agrarische sector
en de gezondheidszorg.
De Delftse economie wordt met name gekenmerkt door de
sectoren zorg, onderwijs en de advies- en onderzoekstak
van de zakelijke dienstverlening. De sectoren die zwaar zijn
getroffen door de recessie, zoals de industrie, de handel
en de logistiek, zijn in mindere mate aanwezig in Delft.
Deze sectorstructuur zorgt ervoor dat een groot deel van
de Delftse bedrijven de recessie redelijk goed doorstaat.

Figuur 1.4 Economische groei
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Het bedrijfsleven in Delft scoort in 2009 een 5,9 op
economische kracht, waarmee het net onder het
Nederlandse gemiddelde presteert. De economische
kracht van Delft is in 2009 gelijk gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar. Zuid-Holland presteert in 2009
op het landelijk gemiddelde en zakt iets ten opzichte
van 2008. Over het algemeen verschillen de scores op
economische kracht voor een regio door de jaren weinig
omdat de indicatoren die horen bij economische kracht
meer structureel van aard zijn dan de groei-indicatoren.
De indicatoren die horen bij economische groei kunnen
meer als conjunctuurcijfers worden beschouwd.

Figuur 1.5 Economische kracht

8,0

7,0

Het rapportcijfer voor de economische prestatie is
opgebouwd uit een rapportcijfer voor economische groei
en economische kracht. Het bedrijfsleven in Delft krijgt
in 2009 een 7,5 voor economische groei. Een betere
groeiprestatie dan in 2008. Delft laat hiermee ZuidHolland ver achter zich, die van een groeiprestatie van
5,9 in 2008 zakt naar een 5,8 in 2009.
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1.6 Economische groei
Uit figuur 1.4 blijkt dat het rapportcijfer voor economische
groei in Delft in 2009 behoorlijk is gestegen ten opzichte
van 2008. De economische groei wordt bepaald door vier
indicatoren: winstgroei, productiegroei, investeringsgroei
en arbeidsvolumegroei (figuur 1.6.) Delft scoort op alle
vier de indicatoren een stuk beter dan Zuid-Holland als
geheel.

Delft krijgt een voldoende voor productiegroei
In Nederland is de productie in 2009 met 4 procent ge
krompen. In de provincie Zuid-Holland krimpt de productie
met 5 procent. In Delft daalt de totale productie in 2009
met 3 procent. Dat betekent dus een voldoende. De
negatieve productiegroei komt, net als bij de winstgroei,
voornamelijk uit de industriesector. De zakelijke dienst
verlening in Delft heeft een productiegroei van 3,3 procent
behaald, terwijl het landelijk gemiddelde 0,7 procent
bedraagt.

Figuur 1.6 Indicatoren economische groei
Hoge score voor Delft op de investeringsgroei…
In 2009 dalen de investeringen landelijk met 14 procent.
De provincie Zuid-Holland ligt hier dicht tegenaan met
een daling van ruim 13 procent. In Delft bedraagt de
krimp van de investeringen 10 procent. De stad krijgt
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Winstgroei van Delft blijft achter bij Nederland
In 2009 daalt de winst landelijk met ruim 26 procent.
De provincie Zuid-Holland scoort duidelijk slechter dan
gemiddeld in Nederland, met een winstdaling van
36 procent. In 2009 ziet Delft zijn winst met bijna
27 procent dalen. Het bijbehorende lage rapportcijfer,
een 5,9, wordt vooral veroorzaakt door een negatieve
winst in de exportgerelateerde sectoren als de industrie,
de handel en de logistiek. Wat dit betreft wijkt Delft niet
af van de ontwikkeling in Nederland in deze sectoren. De
industrie is zwaar getroffen door de financiële crisis en de
daarop volgende wereldwijde recessie. In Nederland kent
de industrie de grootste werkgelegenheid en de hoogste
omzet van alle sectoren.

17

De Kracht van Delft

1.7 Economische kracht
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. Hoewel
de recessie ook op deze indicatoren van invloed is,
zijn de verschillen met voorgaande jaren kleiner.
De economische kracht bestaat eveneens uit vier
indicatoren: het rendement op het eigen vermogen,
de arbeidsproductiviteit, de investeringsratio en de
werkgelegenheidsfunctie. In figuur 1.7 zijn de scores
voor Delft en de provincie Zuid-Holland op deze vier
indicatoren weergegeven. Hieruit blijkt dat Delft alleen op
de arbeidsproductiviteit achter blijft bij Zuid-Holland.

hiervoor een 8,7 als rapportcijfer en scoort dus ruim
boven het landelijk gemiddelde (figuur 1.6). De sector
overige dienstverlening is in 2009 (naast de overheid en
het onderwijs) de enige sector in Delft die een positieve
investeringsgroei doormaakt (16 procent). In 2009
investeert deze sector meer dan in 2008 en ook nog eens
boven het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven.
Dit is opmerkelijk, aangezien dezelfde sector in ZuidHolland en Nederland een krimp van de investeringen van
10 procent noteert.
…en ook op arbeidsvolumegroei
Met arbeidsvolume wordt de werkgelegenheid gemeten
in arbeidsjaren (het aantal fulltime banen) bedoeld. In
2009 krimpt het arbeidsvolume in Nederland met 1,6
procent. De provincie Zuid-Holland heeft een krimp
van 1,5 procent. Met een krimp van 0,2 procent komt
het bedrijfsleven in Delft er beter vanaf dan met dat in
Nederland als geheel. De grootste arbeidsvolumegroei in
Delft bevindt zich in de sector overige dienstverlening.
Daarnaast kent deze sector een hogere groei van het
arbeidsvolume dan in 2008.
18
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Figuur 1.7 Indicatoren economische kracht
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Delft heeft bovengemiddeld rendement op eigen vermogen
Het rendement op eigen vermogen (REV) geeft de
verhouding weer tussen het bedrijfsresultaat en het eigen
vermogen en geeft inzicht in de winstgevendheid van het
bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2009
een REV van 7 procent behaald. De provincie Zuid-Holland
behaalt dezelfde score. Het bedrijfsleven in Delft haalt een

REV van 8 procent en scoort daarmee boven het landelijk
gemiddelde. Het is met name de horeca die bijdraagt aan
het hoge cijfer. Ook de zakelijke dienstverlening in Delft
heeft een REV dat hoger is dan dat van het bedrijfsleven
in Zuid-Holland en Nederland.
Lage arbeidsproductiviteit
De arbeidsproductiviteit geeft de gemiddelde productie
per fulltime werknemer weer. Hiervoor wordt de bruto
toegevoegde waarde gedeeld door het arbeidsvolume.
Gemiddeld ligt de arbeidsproductiviteit in Nederland op
zo’n € 88.000. In Zuid-Holland heeft het bedrijfsleven
een arbeidsproductiviteit van € 98.000 weten te
realiseren. Daarbij moet in aanmerking worden genomen
dat Rotterdam een erg hoge arbeidsproductiviteit heeft,
dat het cijfer van Zuid-Holland behoorlijk omhoog stuwt.
Voor Delft bedraagt de arbeidsproductiviteit € 74.000.
Daarmee krijgt de stad het rapportcijfer 5,1. Deze lagere
waarde is vooral toe te schrijven aan de handelssector, de
logistieke sector en de zakelijke dienstverlening.

Tabel 1.1: Absolute cijfers totale bedrijfsleven
Delft
2008

2009

Winstgroei

5,1%

-27,0%

Productiegroei

5,9%

-3,4%

Investeringengroei

5,6%

-10,2%

Arbeidsvolumegroei

2,5%

-0,2%

11,2%

8%

76

74

20,9%

19,4%

Economische groei

Economische kracht
Rentabiliteit eigen vermogen
Arbeidsproductiviteit [euro x 1.000]
Investeringsratio

Bron: Rabobank/EIM
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Voldoende investeringsbereidheid
De investeringsratio geeft de verhouding weer tussen
de investeringen en de toegevoegde waarde. In heel
Nederland bedraagt de investeringsratio 18 procent.
Zuid-Holland scoort met 17 procent iets onder het
landelijk gemiddelde en krijgt daarmee het rapportcijfer
5,8. Delft laat zien dat zijn bedrijfsleven met een score
van 6,3 iets boven het landelijk gemiddelde investeert.
De investeringsratio bedraagt ruim 19 procent. Dit zien
we met name terug in de logistieke sector en de zakelijke
dienstverlening.

Hoge werkgelegenheidsfunctie
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de
verhouding weer tussen het arbeidsvolume en de
beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65 jaar
die zich beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt) in een
gebied. Het cijfer geeft een indicatie van het belang van de
regio als werkverschaffer. Normaliter ligt deze verhouding
hoger naarmate de gemeente stedelijker is. Door de
recessie en de daarmee gepaard
gaande werkgelegenheidsdaling
is de werkgelegenheidsfunctie
van Nederland gedaald van 90
naar 85 fulltime banen per 100
Zuid-Holland
Nederland
leden van de beroepsbevolking.
2008
2009
2008
2009
Let op: dit betekent niet dat de
rest werkloos is. Het gaat namelijk
4,4%
-35,8%
2,4%
-26,4%
uitsluitend om fulltime banen;
5,1%
-5,3%
4,8%
-4,0%
een deel van de beroepsbevolking
werkt parttime.
5,5%
-13,6%
5,9%
-14,3%
Delft krijgt een 6,2 en heeft
1,3%
-1,5%
1,5%
-1,6%
daarmee een hogere werkgelegen
heidsfunctie dan Zuid-Holland en
Nederland. Delft heeft ruim 88
15,2%
7,1%
11,8%
6,9%
banen beschikbaar voor elke 100
102
98
90
88
krachten van de beroepsbevolking.
18,6% 17,0%
20,0% 18,0%
In Zuid-Holland ligt dat aantal op
ruim 84 banen.

1.8 Economische groei en
kracht van het kleinbedrijf
In de voorgaande paragrafen is het economisch presteren
van het totale bedrijfsleven in Delft voor 2009 in kaart
gebracht. Aangezien ZZP’ers en het kleinbedrijf ruim
vertegenwoordigd zijn in Delft, gaat deze paragraaf in op
de economische cijfers van deze groep voor Delft.
Ook het kleinbedrijf in Delft is getroffen door de recessie
(tabel 1.2.). Waren alle economische groeicijfers in 2008
nog positief, in 2009 is op alle vier de indicatoren sprake
van krimp. De cijfers op de economische groei-indicatoren
in Delft voor 2009 vertonen weinig verschil met die van
Zuid-Holland en Nederland. Een uitzondering hierop is
de winstgroei. Deze is in Delft ruim 5 procent lager dan
het gemiddelde van het kleinbedrijf in Nederland. Ook
het verschil met het overige kleinbedrijf in Zuid-Holland
is groot; dit heeft een vergelijkbare winstgroei met dat in
Nederland. Met name het kleinbedrijf dat actief is in de
handel- en reparatiesector ziet zijn winst sterk dalen.
Tabel 1.2: Absolute cijfers kleinbedrijf
Delft

De cijfers op de economische krachtindicatoren voor het
kleinbedrijf in Delft vertonen in 2009 geen groot verschil
met die van 2008. Wat wel opvalt is het grote verschil
op de indicatoren REV en investeringsratio, vergeleken
met die van Zuid-Holland en Nederland. Opvallend is ook
dat de investeringsratio van de zakelijke dienstverlening
in Delft een stuk lager is (35 procent) dan die van het
landelijke kleinbedrijf in deze sector (50 procent).
De arbeidsproductiviteit bij het kleinbedrijf in Delft ligt
wel hoger dan die van Zuid-Holland en het landelijk
gemiddelde.

Zelfstandige ondernemer levert in 2009 flink in
Zelfstandige ondernemers hebben de gevolgen van de
economische crisis vorig jaar flink gevoeld. Hun koopkracht
daalt met 4,3 procent ten opzichte van 2008. Volgens
het CBS is de verslechterde situatie van de zelfstandigen
de belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de
koopkrachtgroei. Door een stijging van de lonen gaan
mensen in loondienst er met 3,1 procent fors op vooruit.
Het grote verschil in koopkrachtontwikkeling tussen
zelfstandigen en mensen in loondienst is volgens het
CBS vooral toe te schrijven aan de
economische crisis. De ZZP’ers
kregen harde klappen. Hun inkomen
Zuid-Holland
Nederland
is sterk conjunctuurgevoelig en
2008
2009
2008
2009
dus heeft deze sector te maken
met een forse krimp. Werknemers
4,9%
-6,2%
5,5%
-5,9%
die hun baan behielden, hebben
4,4%
-1,3%
4,9%
-1,4%
daarentegen niet veel van de crisis
gemerkt.11
5,9%
-17,9%
6,2%
-18%

2008

2009

Winstgroei

5,9%

-11%

Productiegroei

6,0%

-1,3%

Investeringengroei

6,7%

-18,2%

Arbeidsvolumegroei

3,0%

-1,6%

1,2%

-1,2%

1,5%

-1,5%

4,5%

3,9%

17,2%

16,1%

15%

14,2%

67

68

59

59

58

58

23,2%

19,2%

29,8%

24,8%

32,3%

27%

Economische groei

Economische kracht
Rentabiliteit eigen vermogen
Arbeidsproductiviteit [euro x 1.000]
Investeringsratio

Het Financieele Dagblad (2010).
Zelfstandige ondernemer leverde vorig
		 jaar flink in. Donderdag 15 juli, p. 3.

11

Bron: Rabobank/EIM
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Deel III Themastudie
		

Het kleinbedrijf in Delft

2.1 Het belang van het
kleinbedrijf voor de economie
”ZZP’ers zorgen voor flexibiliteit en economische dynamiek.
Door als zelfstandige hun expertise en vakmanschap te
gelde te maken, leveren ZZP’ers een positieve bijdrage
aan onze economie, welvaart en welzijn.” 12
Het EIM heeft in 2007 een studie gedaan naar de econo
mische betekenis van ZZP’ers nu en in de toekomst.13 Dit
rapport geeft een interessante visie op het economisch
belang van deze groep voor de landelijke economie.
Uiteraard kan dit ook worden gelezen in het perspectief van
de Delftse economie. Deze paragraaf geeft de belangrijkste
conclusies uit het rapport weer.
Het aantal ZZP’ers is de afgelopen jaren enorm gestegen.
Zij zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse
bedrijfsleven. Toch durven de meeste statistici geen
harde cijfers te geven voor het economisch belang van
deze categorie. De ZZP’er kan immers op verschillende
manieren worden gedefinieerd en er bestaat een groot grijs
gebied. Ruim genomen zijn ZZP’ers verantwoordelijk voor
zo’n 2 tot 4 procent van het bruto binnenlands product.
Dat komt neer op 11 tot 23 miljard euro. ZZP’ers vervullen
een belangrijke rol, zeker in crisistijden. Ze dragen bij
aan een grotere dynamiek en zorgen ervoor dat onze
economie makkelijker meedeint op conjuncturele golven.
Bedrijven komen makkelijker door een recessie heen

12

13

21

Quote van voormalig minister van Economische Zaken,
Maria van der Hoeven.
EIM (2007). Van onbemind tot onmisbaar. De economische
betekenis van ZZP’ers nu en in de toekomst.
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doordat zij contracten met ZZP’ers, uitzendkrachten en
gedetacheerden zonder moeite kunnen opzeggen of nieuwe
opdrachten kunnen uitstellen. ZZP’ers, uitzendkrachten
en andere flexibele werknemers ondervinden dan ook als
eersten de gevolgen van een recessie.
Het bedrijfsleven, de brancheorganisaties, werkgevers
en zelfs werknemersverenigingen volgden de groei van
het aantal ZZP’ers in het laatste decennium van de
vorige eeuw met argusogen. Tegenwoordig wordt er
een stuk positiever over zelfstandigen zonder personeel
gedacht. Een steeds groter deel van het traditionele
bedrijfsleven ziet hen als een onlosmakelijk deel van
de economie en als een noodzakelijke schakel in de
keten van bedrijfsactiviteiten. Zij zorgen voor flexibiliteit
in de economie en vormen een voorbeeld van de
individualisering van de samenleving en de moderne
arbeidsverhoudingen. De ZZP’er wordt ingehuurd voor
zijn capaciteit, specialisme/vakmanschap en vervanging
bij ziekte. Ook hebben ZZP’ers een stem in Den Haag
gekregen, waardoor zij als economische partner serieus
worden genomen.
De ZZP’er en het MKB
Waren ZZP’ers in 1995 nog onbemind, tegenwoordig
zijn ze voor veel ondernemingen binnen het MKB
onmisbaar geworden. Bedrijven zien de ZZP’er steeds
meer als collega-ondernemer in plaats van als concurrent.
Overigens is dit beeld erg conjunctuurgevoelig. Bij een
hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt worden
ZZP’ers als collega gezien; bij een recessie eerder als
concurrent. Veel ZZP’ers werken samen met andere
ZZP’ers of met het (overig) MKB. Deze samenwerking
is veelal informeel van aard. Vooral in de zakelijke
dienstverlening zoeken ZZP’ers naar samenwerking.

marktbewegingen (trends) zoals veranderingen in
marktstructuur, nieuwe toetreders, versterking van de
binnen- en buitenlandse concurrentie, de digitalisering van
markten, mondialisering van de economie, opkomst van
nieuwe landen, uitbreiding van de EU et cetera. Kortom,
de steeds snellere veranderingen op de lokale, regionale,
nationale en internationale markten stimuleren bedrijven
steeds meer om kennis ad hoc in huis te halen. ZZP’ers
kunnen deze kennis voor een belangrijk deel bieden.
Groeiend belang van ZZP’ers in de toekomst
De verwachting is dat als gevolg van schaalverkleining in
het bedrijfsleven de komende vijf jaar steeds meer mensen
hun toevlucht zullen nemen tot het ondernemerschap.
Het (midden-) en kleinbedrijf heeft het laatste
decennium steeds meer niet-kerntaken van multinationals
overgenomen, vooral in de bouw.14 Hierdoor heeft het
kleinbedrijf zich een belangrijke positie verworven in de
Nederlandse economie. Zowel in Nederland als in Delft zal
de vraag naar kleinschalige diensten van ZZP’ers steeds
meer toenemen. De ontwikkeling van de 24-uurseconomie
en de toenemende mogelijkheden om los van een vaste
werkplek diensten aan te bieden en uit te voeren (kantoor
aan huis, telewerken) is hierbij van belang.
Over het algemeen oordeelt het MKB positief over
ZZP’ers. De meerderheid van de MKB’ers onderschrijft
het economische belang en hun vakbekwaamheid. In alle
sectoren zijn de meeste MKB-bedrijven trouw aan hun
’eigen’ ZZP’ers. Niet minder dan acht op de tien MKBbedrijven blijven een beroep doen op dezelfde ZZP’ers.
Een belangrijk deel van het MKB (bijna 40 procent) wil
ook in de toekomst vaker een ZZP’er inschakelen.
De positie van ZZP’ers in de economische bedrijvigheid
Zelfstandigen zonder personeel nemen een belangrijke
positie in de bedrijfskolom in. Zij kunnen een belangrijke
rol gaan spelen in de toenemende behoefte aan kennis
over huidige en nieuwe markten. Deze kennisbehoefte
hangt mede samen met elkaar steeds sneller opvolgende
22
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De Nederlandse economie wordt steeds meer een
kenniseconomie waarbij in toenemende mate een beroep
zal worden gedaan op kennis van derden, vooral voor
wat betreft het implementeren van innovaties. Door de
digitalisering van de communicatie- en informatiestromen
bereikt mondiale kennis het lokale niveau steeds beter,
waardoor het werk op lokaal niveau omhoog wordt getild.
Voor de ZZP’er die kennisdiensten aanbiedt zijn er
beslist kansen. Tenminste, als hij blijft investeren in zijn
kennis. De ontwikkelingen op het gebied van technologie,
marktinzicht, nichemarkten, netwerken, organisatie en
internet gaan immers snel.

14

http://www.vno-ncw.nl/publicaties/Forum/Pages/Zzper_redder_in_
nood_10091.aspx. 12-02-2009.

2.2 De rol van het kleinbedrijf

Figuur 2.2 Ontwikkeling aantal ZZP’ers, 2000-2009

in de Delftse economie
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In deel II zijn de economische prestaties van het
bedrijfsleven in Delft, en specifiek het kleinbedrijf, in kaart
gebracht. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is van
groot belang voor onze economie. In Nederland is het
MKB goed voor de helft van de werkgelegenheid. Daarin
heeft het kleinbedrijf een iets groter aandeel dan het
middenbedrijf.15
De ZZP’er is dominant aanwezig in het Nederlandse
bedrijfsleven. Meer dan 50 procent van de Nederlandse
bedrijven in de sectoren industrie, bouw, horeca, vervoer,
opslag en communicatie, verhuur, zakelijke dienstverlening
en overige dienstverlening telt één werkzame persoon.16
In figuur 2.1 wordt het aantal vestigingen per sector en
het aantal werkzame personen weergegeven voor het
kleinbedrijf in Delft. Hieruit blijkt dat in Delft het grote
aandeel in de zakelijke dienstverlening met name voor
rekening komt van ZZP’ers. Het merendeel van de ZZP’ers
heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in advies- en
facilitaire diensten. Met name de automatiserings- en
Figuur 2.1 Aantal vestigingen per sector en grootteklasse,
2009
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economische diensten zijn goed vertegenwoordigd. Van
de in Delft ingeschreven bedrijven is 70 procent ZZP’er.
Nemen we het zakelijk beheer17 daarin mee, dan komt
dit percentage zelfs uit op 75. Van alle sectoren heeft de
detailhandel het grootste aantal vestigingen met tussen de
twee en vier werkzame personen. Het aantal vestigingen
met vijf tot negen werkzame personen is vrij gering en ook
gelijkmatiger verdeeld over de verschillende sectoren.
Het aantal ZZP’ers is de afgelopen jaren in Nederland
fors toegenomen. Waren er in 1996 nog bijna 400.000
zelfstandigen zonder personeel, in het derde kwartaal van
2009 zijn dit er ruim 630.000. Het aantal ZZP’ers en hun
aandeel in de werkzame beroepsbevolking groeit landelijk
van 6,4 procent in 1996 naar 8,6 procent in 2009. De
toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel
heeft betrekking op een paar specifieke bedrijfstakken.
De bouw kent de sterkste stijging, van 6 procent in 1996
tot 16 procent in 2009. Ook in de sector cultuur en
overige dienstverlening neemt het al relatief hoge aandeel
zelfstandigen zonder personeel toe van 20 naar 26 procent.
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Landbouw en visserij
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Bron: KvK, bewerking Rabobank
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EIM (2009). MKB in regionaal perspectief.
EIM (2007). Van onbemind tot onmisbaar.
De economische betekenis van ZZP’ers nu en in de toekomst.
Hieronder vallen onder andere administratiekantoren en
financiële holdings.

Daarnaast is ook in de zakelijke dienstverlening de
toename groot (van 10 naar 14 procent). In de zorg
neemt het aandeel zelfstandigen zonder personeel toe,
maar dit blijft op een betrekkelijk laag niveau van rond
de 4 procent. De bedrijfstak landbouw en visserij heeft
het hoogste aandeel zelfstandigen zonder personeel. Dit
aandeel neemt sinds 1996 echter af (van 39 procent naar
36 procent). Door de economische teruggang is de groei
van het aantal ZZP’ers in 2009 tot stilstand gekomen.18
In het derde kwartaal van 2009 zijn er ruim 20.000
minder ZZP’ers dan in het derde kwartaal van 2008.
Het aantal ZZP’ers in Delft is in de periode 2000-2009
ruim verdubbeld (figuur 2.2.). Dit komt vooral door de
grote toename van het aantal ZZP’ers in de advies- en
onderzoekssector. In deze sector laat Delft een snellere
groei zien van het aantal ZZP’ers dan Zuid-Holland en
Nederland. Desondanks is ook daar sprake van een grote
toename aan zelfstandigen zonder personeel.

18

24

CBS (2010). Meer zelfstandigen zonder personeel.
Sociaal bestek 6/2010.
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De verdeling van het bedrijfsleven in Delft
Figuur 2.3 geeft de verhouding weer tussen het klein
bedrijf en het midden- en grootbedrijf op zes indicatoren.
Hierbij valt op dat 89 procent van het totaal aantal
bedrijfsvestigingen is toe te schrijven aan het kleinbedrijf.
Wat arbeidsvolume betreft, is 18 procent toe te schrijven
aan het kleinbedrijf. In dit geval blijft Delft achter bij
het arbeidsvolume van Zuid-Holland en Nederland
(respectievelijk 21 en 25 procent). Reden hiervoor is dat
enkele toonaangevende bedrijven in Delft zorgen voor veel
werkgelegenheid. Zij hebben daardoor relatief grote invloed
op de cijfers. Bekijken we het arbeidsvolume per sector,
dan zien we dat het kleinbedrijf in de bouw, de horeca
en de logistiek een hoger arbeidsvolume heeft dan het
gemiddelde kleinbedrijf in Zuid-Holland en Nederland.
Van het totaal aantal investeringen in Delft neemt het
kleinbedrijf circa 16 procent voor zijn rekening. Van alle
sectoren is de zakelijke dienstverlening verantwoordelijk
voor de meeste investeringen. Bij het kleinbedrijf in ZuidHolland en gemiddeld Nederland is eenzelfde patroon

kleinbedrijf in Delft verantwoordelijk voor 15 procent van
de totale omzet van het bedrijfsleven. Dit is iets minder
dan het gemiddelde kleinbedrijf in Nederland, dat voor
17 procent van de totale omzet van het bedrijfsleven
verantwoordelijk is. Ook hier heeft de zakelijke
dienstverlening de meeste omzet.
Ruim een kwart van het bedrijfsresultaat van Delft is in
handen van het kleinbedrijf. Landelijk is dit 71 procent.
Het grootbedrijf in Delft draagt voor 68 procent bij aan het
totale bedrijfsresultaat. Zoals gezegd, heeft Delft enkele
toonaangevende bedrijven die hier verantwoordelijk voor
zijn. Landelijk gezien is dit aandeel slechts 14 procent.
In totaal ziet het bedrijfsleven in Delft het bedrijfsresultaat
in 2009 met 28 procent afnemen ten opzichte van het
jaar daarvoor. Landelijk is dit een afname van 43 procent.
Het grootbedrijf van Delft speelt hierin een belangrijke
rol, aangezien het ‘slechts’ een afname van zijn bedrijfs
resultaat heeft van 30 procent. Het bedrijfsresultaat van
het kleinbedrijf in Delft valt in 2009 negatiever uit dan het
Nederlands gemiddelde (-11 procent en -6 procent).

waarneembaar. Het grootbedrijf heeft echter het grootste
aandeel met zo’n 65 procent van het totaal aantal
investeringen. Op landelijk niveau is een ander patroon te
zien. Ruim een kwart van het totaal aantal investeringen
komt voor rekening van het kleinbedrijf, tegenover 55
procent voor het grootbedrijf. Het hoge percentage
investeringen door het grootbedrijf in Delft kan worden
verklaard door het feit dat de stad enkele toonaangevende
bedrijven heeft die de cijfers relatief sterk beïnvloeden.
In vergelijking met 2008 is het totaal
Figuur 2.3 Verdeling bedrijfsleven in Delft
aantal investeringen bij het kleinbedrijf
in Delft met 18 procent afgenomen,
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2.3 Algemene kenmerken van
het Delftse kleinbedrijf
De gepresenteerde cijfers tonen aan dat het kleinbedrijf
in Delft een belangrijke bijdrage levert aan de economie.
Dit vraagt om meer kennis en achtergronden van de
ondernemers die werkzaam zijn in het kleinbedrijf. Deze
paragraaf geeft eerst een typering van het kleinbedrijf
in Delft. Paragraaf 2.4 gaat in op de manier waarop het
kleinbedrijf opereert. Paragraaf 2.5 behandelt de plannen
en wensen van het kleinbedrijf.
Een snelle schets van de zelfstandige in Delft
De modale ondernemer in Delft is een man van tussen
de 40 en 49 jaar oud met een universitaire opleiding en
een bedrijf in de sector detailhandel en horeca of in de
sector advies en onderzoek. Het inkomen dat hij verdient
uit de onderneming is zijn enige bron van inkomsten. De
ondernemer besteedt ongeveer vier uur per week aan
netwerkactiviteiten, kijkt goed vooruit en anticipeert op
ontwikkelingen in de markt.

relatief veel ondernemers mannen. In de persoonlijke
dienstverlening zijn veel ondernemers vrouw en in de
overgebleven sectoren zijn de man/vrouwverhoudingen
nagenoeg gemiddeld (figuur 2.4). Een opvallend detail is
dat de arbeidsparticipatie van mannen in Delft (70 procent)
achterblijft bij die van hun collega’s in Zuid-Holland (74
procent) en Nederland (76 procent). De arbeidsparticipatie
van de Delftse vrouwen (66 procent) is daarentegen een
stuk hoger dan die van de vrouwen in Zuid-Holland (62
procent) en Nederland (59 procent).
Informatie en communicatie is de sector
met de jongste ondernemers
De grootste groep ondernemers is tussen de 40 en 49
jaar oud. Opvallend zijn de verschillen in leeftijdsopbouw
per sector. Zo heeft de sector informatie en communicatie
(inclusief ICT) relatief veel jonge ondernemers. Ruim
40 procent van hen is jonger dan 40 jaar. In de bouw
en industrie is juist 50 procent ouder dan 50 jaar. Het
kleinbedrijf in Delft kent ook een verschil tussen de
seksen voor wat betreft leeftijdsopbouw. Er zijn relatief
veel ondernemende vrouwen tussen de 40 en 49 jaar

Ondernemers in de gezondheidszorg
Figuur 2.4 Aandeel mannen en vrouwen in kleinbedrijf per sector
zijn met name vrouwen
Van de ondernemers in het kleinbedrijf
Bouw en Industrie
in Delft is 32 procent vrouw. Dit komt
Groothandel, vervoer en opslag
overeen met landelijke verhoudingen bij
ZZP’ers.19 De vrouwelijke ondernemers
Detailhandel en horeca
zijn vooral sterk vertegenwoordigd
Informatie en communicatie
in de gezondheidszorg (74 procent)
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en minder vertegenwoordigd in de
informatie en communicatie (13
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procent). Ook dat komt in grote lijnen
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EIM (2010). Een kwestie van ondernemen.
ZZP-ers in de crisis.
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oud, terwijl er weinig ondernemende
vrouwen zijn van boven de 60 of
onder de 40 jaar. (figuur 2.5).

Figuur 2.5 Leeftijdsverdeling kleine ondernemers in Delft, naar geslacht
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Het opleidingsniveau van het
kleinbedrijf in Delft is hoog. Ruim
40 procent van de kleine onder
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opleiding afgerond. Nog eens 31
procent heeft een HBO-opleiding
gevolgd.20 De overige 29 procent
heeft MBO of voortgezet onderwijs
genoten. Delft is een stad waar
relatief veel hoogopgeleiden
wonen. Circa 45 procent van de
beroepsbevolking in Delft heeft hoger
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Vrouw

Opvallend is dat de vrouwen met een kleine onderneming
in Delft voornamelijk HBO hebben voltooid, terwijl de
mannen over het algemeen een universitaire opleiding
hebben genoten. Ook tussen de sectoren bestaan
grote verschillen in opleidingsniveau. In de sectoren
advies en onderzoek, informatie en communicatie en
de gezondheidszorg heeft vrijwel iedere ondernemer
een beroepsopleiding of universitair onderwijs genoten.
In de sectoren informatie en communicatie en advies
en onderzoek is het aandeel universitair opgeleide
ondernemers zelfs rond de 60 procent. In deze sector zijn
ook veel mannen actief. De groothandel, vervoer en opslag
en de gezondheidszorg kennen een groot aandeel HBOopgeleiden (boven de 50 procent). In de bouw en industrie
zijn aan de ene kant uitvoerders (MBO) en aan de andere
kant ontwerpers (WO) terug te vinden.

WO
20

Bron: Rabobank

60 en ouder

onderwijs genoten. Voor Zuid-Holland is dat 33 procent
van de beroepsbevolking en voor Nederland als geheel
32 procent.
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Figuur 2.6 Opleidingsniveau van de kleine
ondernemers in Delft

Voortgezet onderwijs

30 tot 39

Uit onderzoek naar ZZP’ers in Nederland blijkt dat 54 procent
hoogopgeleid is (EIM, 2010).

Het aandeel ondernemers met een
HBO-diploma is daar juist heel
laag; veel ondernemers hebben
MBO of universiteit.

Figuur 2.7 Opleidingsniveau ondernemers per sector
Bouw en Industrie
Groothandel, vervoer en opslag
Detailhandel en horeca

De omzet van mannen is hoger
De omzet van kleine bedrijven in
Informatie en communicatie
Delft hangt samen met het aantal
Advies en onderzoek
mensen in dienst en het aantal
Gezondheidszorg
full time medewerkers (fte) in het
bedrijf. Uit een analyse blijkt dat
Cultuur, sport, recreatie en onderwijs
het opleidingsniveau en het geslacht
Totaal
van de ondernemer samenhangen
met de omzet. Vrouwelijke ZZP’ers
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hebben over het algemeen een
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HBO
WO
lagere omzet dan mannen. Voor
Bron: Rabobank
een deel is dat te verklaren door
het iets lagere opleidingsniveau van
vrouwelijke ZZP’ers. Toch verklaart
Ondernemers in het advies en onderzoek
dat niet alles; het lijkt erop dat vrouwen ook om andere
hebben relatief weinig klanten
redenen een lagere omzet realiseren dan mannen. Het zou
Bedrijven kunnen voor de omzet afhankelijk zijn van
bijvoorbeeld met de sectorkeuze kunnen samenhangen,
enkele opdrachtgevers. Als het aantal opdrachtgevers
maar meer waarschijnlijk is het dat het komt omdat
klein is of het aandeel van de omzet sterk afhangt van
vrouwelijke ondernemers vaak minder uren werken dan hun
21
één opdrachtgever dan is een onderneming kwetsbaar.
mannelijke collega’s.
In Delft heeft 38 procent van de kleine bedrijven minder
Een op de drie ondernemers heeft ook andere
dan tien verschillende klanten per jaar. Zo’n 26 procent
inkomstenbronnen
heeft tussen de tien en veertig klanten. Ruim 36 procent
Twee op de drie ondernemers in het kleinbedrijf haalt zijn
van het kleinbedrijf in Delft heeft meer dan veertig
volledige inkomen uit zijn onderneming. Zo’n 17 procent
verschillende klanten. De laatste categorie bestaat uit
vult het inkomen aan met loon uit een baan in loondienst.
onder meer detailhandels- en horecabedrijven. Voor
Ongeveer 8 procent krijgt naast de inkomsten uit het
Delftse kleine bedrijven in de sectoren vervoer en opslag
bedrijf een AOW, (pre)pensioen of andere uitkering. De
en bouw en industrie is het normaal om jaarlijks tussen de
overige 7 procent heeft nog inkomsten uit privévermogen,
tien en veertig verschillende klanten te bedienen. In het
een partner of studiefinanciering. Vooral bij zelfstandigen
advies en onderzoek en de informatie en communicatie
met een omzet die lager is dan 25.000 euro, is het
heeft rond de 58 procent van de ondernemingen minder
aandeel ondernemers dat nog een andere bron van
dan tien verschillende klanten per jaar. Hieruit kan worden
inkomsten heeft hoog.
geconcludeerd dat het aantal verschillende klanten dat een
bedrijf op jaarbasis heeft, sterk samenhangt met de sector
21
waarin de onderneming actief is.
Dat is echter niet aan te tonen met dit onderzoek.
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Het kleinbedrijf is voornamelijk op andere bedrijven
gericht
Bijna 50 procent van de ondernemers heeft voornamelijk
bedrijven als klant. Ruim 30 procent heeft voornamelijk
particulieren als klant en bijna 20 procent heeft ongeveer
net zoveel particulieren als bedrijven als klant. De
ondernemers in de gezondheidszorg, detailhandel en
horeca hebben voornamelijk particulieren als klant, terwijl
rond de 80 procent van de ondernemers in de sectoren
informatie en communicatie en advies en onderzoek
voornamelijk zakelijke klanten heeft.
De afzetmarkt beperkt zich niet tot Delft
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 heeft klanten
in heel Nederland. Een aantal ondernemers (exporteurs)
in Delft heeft klanten in het buitenland. De sectoren
gezondheidszorg en horeca en detailhandel zijn meestal
op Delft gericht. Advies en onderzoek is de sector met de
meeste klanten van buiten de regio.
Tabel 2.1 Waarom zijn ondernemers in Delft gevestigd?
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Vestigingsmotief

Aandeel met motief

Omdat ik in Delft woon of heb gewoond

87%

Beschikbaarheid geschikte huisvesting

11%

Nabijheid afzetmarkt/klanten

10%

Woon- en leefklimaat

9%

Bereikbaarheid over de weg

6%

Bereikbaarheid per OV

4%

Beschikbaarheid geschikt personeel

3%

Nabijheid soortgelijke bedrijven

3%

Nabijheid toeleveranciers

2%

Geschikte huisvestingsprijzen

1%

Gemeentelijk beleid

0%

Gemeentelijke dienstverlening

0%
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De vestigingsplaats is de woonplaats
De aanwezigheid van klanten is voor 10 procent van de
ondernemers een reden om zich in Delft te vestigen.
De nabijheid van klanten is bijna net zo vaak een reden
om zich in Delft te vestigen als de beschikbaarheid van
geschikte huisvesting. Meestal begint een ondernemer zijn
bedrijf in Delft omdat hij er al woont. Het gemeentelijk
beleid en de dienstverlening is voor het kleinbedrijf geen
reden om zich in Delft te vestigen.
Klanten krijgt men door mond-tot-mondreclame
Mond-tot-mondreclame, oftewel netwerken, is voor kleine
bedrijven met afstand de belangrijkste manier om aan
nieuwe klanten of nieuwe opdrachten te komen. Maar liefst
92 procent van alle zelfstandigen neemt initiatief om via
mond-tot-mondreclame aan nieuwe opdrachten of klanten
te komen. Een alternatief, namelijk werving via internet en
dagbladen, is duidelijk minder populair. Hiervan maakt 38
procent gebruik.

2.4 Hoe opereert het 			

Tabel 2.2 Tijdbesteding per week aan zakelijke netwerk

		 kleinbedrijf?
Naast de algemene ondernemerskenmerken is het voor
het succes van een onderneming van belang hoe het
kleinbedrijf opereert. Zijn er verschillen waar te nemen
tussen de sectoren? Of hangt de manier van werken
veelal samen met andere factoren, zoals geslacht,
opleidingsniveau, aantal fte’s in dienst et cetera? Deze
paragraaf gaat in op deze vragen.
Netwerken
Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die veel steun krijgen
uit hun sociale netwerk succesvoller zijn. Hiervoor zijn
drie redenen: sociale relaties en contacten zijn belangrijke
kanalen om toegang te krijgen tot informatie; ze geven
toegang tot klanten en leveranciers en netwerkcontacten
geven de mogelijkheid om de financiële basis van een
onderneming te verbreden.22

Tijdbesteding

Aandeel

minder dan een uur

19%

1 uur

19%

2 uur

18%

3 uur

7%

4 uur

12%

5 tot 8 uur

13%

meer dan 8 uur

12%

Ondernemer werkt vier uur per week aan zijn netwerk
Gemiddeld besteden ondernemers in Delft vier uur per
week aan het onderhouden van hun zakelijke netwerk.
Met vier uur per week heeft een zelfstandig ondernemer
dus ongeveer tweehonderd uur per jaar te besteden aan
het leggen en onderhouden van contacten. Slechts 19
procent van de ondernemers besteedt minder dan een
uur per week aan lunches, borrels en telefoontjes om het
netwerk in stand te houden. Ongeveer 20 procent van de
ondernemers besteedt een uur per week aan netwerken.
De overige 60 procent besteedt per week twee uur of meer
aan netwerkactiviteiten.
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
daarbuiten. Circa 15 procent van de kleine ondernemers
gaat niet naar bijeenkomsten in Delft, maar wel naar
netwerkbijeenkomsten buiten Delft.
Kleine ondernemers uit Delft bezoeken bijeenkomsten in
allerlei Nederlandse en Belgische steden en dorpen. Den
Haag en Rotterdam komen relatief vaak voor als stad van
bestemming, maar ook Utrecht en Amsterdam worden
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Bel, M. (2009). ZZP-ers in Nederland, hun prestatie,
ondernemend gedrag en hulp van het informele netwerk.

Figuur 2.8 Aandeel ondernemers dat naar
netwerkbijeenkomsten gaat
12%

7%

15%
66%

In Delft en daarbuiten

Alleen in Delft

Alleen buiten Delft

Niet

Bron: Rabobank

Bronnen van advies en kennis
Ruim driekwart van de kleine ondernemers 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 collega-ondernemers, binnen en buiten Delft.
Behalve van collega-ondernemers krijgen veel ondernemers
kennis en advies van familie, vrienden en klanten. Minder
ondernemers kregen in het afgelopen halfjaar advies
van de ‘formelere’ informatiebronnen, zoals de Kamer
van Koophandel, brancheorganisaties, investeerders,
banken en kennis- en onderwijsinstellingen23. Blijkbaar
hebben ondernemers minder vaak behoefte aan dit soort
specialistische informatie.
De mate waarin ondernemers kennis of advies krijgen uit
verschillende bronnen hangt samen met de eigenschappen
van de ondernemers. Zo blijkt dat hoger opgeleiden meer
advies en kennis krijgen van collega’s dan ondernemers
met MBO of voortgezet onderwijs als hoogst genoten
opleiding. Bovendien blijkt dat weinig ondernemers in
de groot- en detailhandel kennis en advies krijgen van

vaak genoemd. Namen van verenigingen waar de Delftse
ondernemers naartoe gaan, zijn bijvoorbeeld Sociëteit het
Meisjeshuis, de ICT-Kring Delft, VNOFiguur 2.9 Type partijen waar in de afgelopen zes maanden
NCW, YES!Delft, de KennisAlliantie,
extern advies of kennis werd ingewonnen
La Red, NVJ NVF, BNI, BKS, de KvK,
NAi, BNA, Bouwnetwerk, Cleandrinks,
Collega-ondernemers
Vrouwennetwerk Zoetermeer, Haagse
Familie/vrienden
Communicatie Kring, NEVEVI, FNV en
de Rotary.
Klanten/opdrachtgevers
23
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Dat komt overeen met resultaten uit
landelijk onderzoek onder ZZP’ers waaruit
blijkt dat vrienden een belangrijkere bron
van informatie zijn dan de KvK, brancheen ondernemersverenigingen (Tilborg,
M. (2009) Gezamenlijk alleen. Studie
naar de positieve en negatieve effecten
van sociaal kapitaal op de prestatie en
innovativiteit van zelfstandigen zonder
personeel.
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Branche/ondernemersverenigingen
Kamer van Koophandel
Kennis- en onderwijsinstellingen
Investeerders/banken
Overig

Bron: Rabobank
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collega’s. Er bestaat een sterk verband tussen de leeftijd
van het bedrijf en de mate waarin ondernemers advies
krijgen van collega-ondernemers. Jongere ondernemers
en startende ondernemers leren van elkaar en van oudere
en meer ervaren ondernemers. Deze oudere ondernemers
leren weinig van andere ondernemers. Familie en vrienden
zijn een belangrijke bron van kennis en advies voor kleine
ondernemers. Het is opmerkelijk dat er een relatief sterk
verband bestaat tussen geslacht en de mate waarin
ondernemers kennis en advies krijgen van familie en
vrienden. Bijna de helft van alle vrouwen krijgt advies
van familie en vrienden, terwijl slechts een derde van de
mannen hiervan advies krijgt. De mannen die advies van
familie en vrienden krijgen, zijn relatief vaak jonge en
startende ondernemers.
Zo’n 45 procent van de ondernemers die voornamelijk
zakelijke klanten of opdrachtgevers hebben, krijgt
kennis en advies van deze klanten. Van de ondernemers
met voornamelijk particuliere klanten krijgt slechts 25
procent advies van de klanten. Dat heeft tot gevolg dat
in de sectoren groothandel, advies en onderzoek en
communicatie en informatie er relatief veel ondernemers
zijn die advies en kennis van klanten krijgen. Terwijl
er in bijvoorbeeld de detailhandel slechts een enkele
ondernemer is die advies of kennis krijgt van klanten.
Opvallend is dat het type partij waar ondernemers kennis of
advies inwinnen, samenhangt met ondernemerskenmerken

als opleiding, geslacht, levensduur van het bedrijf, aantal
fte’s in dienst en hoogte van de omzet (zie tabel 2.3). Voor
de Kamer van Koophandel is duidelijk dat de organisatie
voornamelijk belangrijk is voor starters wanneer het gaat om
het geven van kennis en advies. Van de starters krijgt ruim
20 procent kennis en advies van de KvK. Van de bedrijven
ouder dan vijf jaar krijgt minder dan 10 procent kennis
en advies van de KvK. Het aantal kleine ondernemers dat
advies krijgt van banken en investeerders is ongeveer net zo
groot als het aantal dat advies krijgt van de KvK. Banken en
investeerders spelen ook een kleinere rol in het geven van
kennis en advies aan ondernemers. Slechts een kleine 10
procent van de ondernemers krijgt van deze partijen kennis
en advies.
Kennis- en onderwijsinstellingen in Delft zijn voor
het kleinbedrijf van belang
Ongeveer 14 procent van de kleine ondernemers in
Delft heeft in het afgelopen halfjaar gebruikgemaakt
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 ook de weg te vinden naar
buitenlandse instellingen. Het aandeel ondernemers
dat kennis en advies betrekt van kennis- en
onderwijsinstellingen verschilt per sector. In Delft laten
detailhandelaren zich niet adviseren door kennis- en
onderwijsinstellingen, terwijl relatief veel ondernemers in

Tabel 2.3 Ondernemerskenmerken die relatief veel voorkomen per type bron van kennis en advies
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Bron van kennis en advies

Relatief veel voorkomende ondernemerskenmerken

Collega-ondernemers

HBO-, WO-niveau, jong bedrijf, jongere ondernemer

Familie/vrienden

Jong bedrijf, jongere ondernemer, vrouw

Klanten/opdrachtgevers

Bedrijven met zakelijke klanten, jongere ondernemer

Branche/ondernemersverenigingen

MBO-niveau, boven € 75.000 omzet, vrouw

Kamer van Koophandel

Starters

Kennis- en onderwijsinstellingen

Hoger opgeleid, gezondheidszorg en advies en onderzoek, vrouw, jong bedrijf, zonder personeel

Investeerders/banken

Hoger opgeleid, hogere omzet, met personeel, ouder bedrijf
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Tabel 2.4 Aandeel ondernemers per thema waarop kennis of advies van
externen betrekking heeft
Onderwerp
Ontwikkelingen in de voor mij relevante branche en markt
Het werven van nieuwe klanten en toegang tot nieuwe opdrachten of producten
Verbetering van de bedrijfsvoering
Technologische ontwikkelingen
Het voeren van een efficiënte administratie
Het verwerven van een goede reputatie
Wegwijs maken in de lokale en nationale wet- en regelgeving
Financiële producten voor ondernemer/onderneming
Verbetering van de bedrijfshuisvesting/nieuwe bedrijfshuisvesting

de gezondheidszorg en advies en onderzoek wel advies
krijgen van deze bronnen.
Ondernemers krijgen kennis en advies op
verschillende gebieden
Iedere ondernemer heeft specifieke kennis en advies nodig
(zie tabel 2.4). Echter, uit het kleine aandeel ondernemers
dat in het afgelopen halfjaar kennis of advies kreeg over
regelgeving, financiële producten en nieuwe of verbeterde
huisvesting, blijkt dat dit soort informatie minder vaak
nodig is dan bijvoorbeeld informatie over ontwikkelingen in
de markt. Dit verklaart deels waarom minder ondernemers
gebruikmaken van advies of kennis van de formelere
bronnen en eerder informatie uitwisselen met familie,
vrienden en collega-ondernemers.
Het soort kennis of advies dat een ondernemer nodig
heeft, hangt af van verschillende ondernemerskenmerken
en bedrijfskenmerken. Zo krijgen relatief veel starters
advies of kennis over het werven van nieuwe klanten. Van
de ondernemers met personeel krijgt een disproportioneel
groot aandeel ondernemers kennis of advies met betrekking
tot financiële producten, bedrijfsvoering en/of de weten regelgeving. Ook juist jongere ondernemers, met of
zonder personeel, krijgen informatie over verbetering van
33
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de bedrijfsvoering, het voeren van
een efficiënte administratie, weten regelgeving en over nieuwe of
Aandeel
verbeterde huisvesting.
52%
Het soort kennis of advies dat
43%
ondernemers krijgen, blijkt ook van
38%
het geslacht van de ondernemer af
29%
te hangen. Van de vrouwen krijgt
24%
namelijk een relatief groot aandeel
18%
advies of kennis over het voeren
van een efficiënte administratie,
15%
terwijl juist een groter aandeel van
12%
de mannen advies of kennis krijgt
8%
over technologische ontwikkelingen.
Binnen de groep ondernemers die
kennis of advies krijgt over technologische ontwikkelingen
zijn er bovendien relatief veel universitair opgeleide
ondernemers.
Ook per sector verschilt het aandeel ondernemers dat
kennis of advies krijgt over technologische ontwikkelingen.
In de sectoren informatie en communicatie, de bouw en
industrie en de groothandel krijgt een groter aandeel van
ondernemers advies op dit terrein. In andere sectoren,
zoals de detailhandel en de cultuur, sport, recreatie
en onderwijs, krijgt een onevenredig groot deel van de
ondernemers kennis of advies over bedrijfsvoering.
Innovatie
Uit onderzoek blijkt dat ZZP’ers meer risico’s nemen.
Dat is kenmerkend voor ondernemend gedrag. De mate
van innovativiteit wordt beïnvloed door leeftijd en de
sector waarin het bedrijf zich bevindt. Vrouwelijke ZZP’ers
blijken bereid meer risico’s te nemen dan hun mannelijke
collega’s. Leeftijd, opleiding en werkervaring hangen
samen met de mate van risico’s nemen.24

24

Bel, M. (2009). ZZP-ers in Nederland, hun prestatie,
ondernemend gedrag en hulp van het informele netwerk.

In de praktijk blijkt dat juist kleine bedrijven zorgen voor
veel innovaties die de economie en maatschappij vooruit
helpen. Het gaat dan niet om in het oog springende
innovaties zoals de iPod, maar veel meer om bescheiden
innovaties. Ondernemers innoveren in de eerste plaats
voor zichzelf; voor hun eigen werkplezier en inkomen.
In kleine bedrijven draait innovatie relatief vaak om
vernieuwing van producten en diensten en minder
om procesmatige innovatie. Kleine bedrijven richten
zich vaak op specifieke marktsegmenten, waarin zij
zich onderscheiden met maatwerk en service. Nieuwe
producten of diensten ontstaan vaak uit wensen
van klanten die in innovaties worden omgezet. Voor
procesinnovaties zijn er in kleine bedrijven daarentegen
minder mogelijkheden, simpelweg omdat daarvoor de
schaalomvang ontbreekt. Grotere bedrijven hebben vaker
complexe werkprocessen. Daarmee zijn de mogelijkheden
voor procesinnovatie veel meer aanwezig. Ook kunnen
kleine bedrijven zich vaak geen hooggekwalificeerde
specialisten veroorloven en hebben zij minder eigen
financiële middelen. Ook is het verkrijgen van externe
financiering vaak een knelpunt. Het grootbedrijf heeft
meer eigen middelen en kan de risico’s op het mislukken
van innovaties spreiden over verschillende projecten. Door
hun omvang hebben zij ook een betere toegang tot externe
kennisbronnen, zoals universiteiten en researchinstituten,
die vooral handig zijn bij de ontwikkeling van technologisch
vernieuwde producten en processen. De financiering
van innovatie in grote bedrijven is vaak geen probleem.
Ten slotte is het voor het grootbedrijf eenvoudiger om
hooggekwalificeerd personeel in dienst te nemen.
In kleine bedrijven is het gebruikelijk en in de regel nodig
om met andere partijen samen te werken om te kunnen
innoveren. Ondernemers in kleine bedrijven compenseren
hun tekort aan specialistische kennis en middelen door
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samen te werken met andere, specialistische organisaties
die de benodigde kennis, financiën en mankracht wel
hebben.25
Ondernemers onderscheiden zich van concurrenten
door speciale producten
Ondernemers proberen klanten te werven met reclameuitingen, via persoonlijke contacten en natuurlijk de
kwaliteit van hun werk, waarmee ze zich onderscheiden
van concurrenten. In Delft is de strategie om
specialistische producten aan te bieden populair. Ruim
70 procent van de ondernemers in Delft doet dat bewust
om zich te onderscheiden. Op prijs concurreren is bij
het kleinbedrijf in Delft minder in zwang. Slechts 22
procent van de ondernemers biedt goedkopere producten
of diensten om zich te onderscheiden van concurrenten
terwijl bijna 50 procent van de ondernemers dit juist
niet doet. Veel ondernemers investeren in marketing en
communicatie.

Ondernemers ontwikkelen zelf producten
Het kleinbedrijf in Delft ontwikkelt nieuwe
processen, diensten of producten het liefst
in eigen beheer. Slechts 7 procent doet
het bewust niet zelf. Een aandeel van 20
procent van de kleine ondernemers 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.
Circa 75 procent 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
zelfs veranderingen door voordat ze
daadwerkelijk nodig zijn.
Kleine ondernemingen besteden
niet graag uit
Een kwart van de kleine ondernemers
voert weleens een opdracht uit waarvan de
kans op mislukking groter is dan normaal.
Bijna de helft van de ondernemers neemt
dit risico niet. Het uitbesteden van werk
is evenmin iets dat ondernemers graag
doen. De meesten houden bij voorkeur
de activiteiten of opdrachten in eigen
hand. Veel kleine zelfstandigen in Delft
werken wel regelmatig samen met
andere ondernemers bij de uitvoering van
opdrachten of werk.

Figuur 2.10 Strategieën waarmee kleine zelfstandigen in Delft
zich proberen te onderscheiden van concurrenten
Biedt ideeën/producten/diensten die
anderen niet standaard aanbieden
Investeert in marketing en
communicatie
Biedt goedkopere producten/diensten
aan dan de concurrent
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Figuur 2.11 Innovatie bij kleine zelfstandigen
Ontwikkelt zelf nieuwe processen,
diensten of producten voor
eigen bedrijf
Laat anderen nieuwe processen,
diensten of producten voor
eigen bedrijf ontwikkelen
Anticipeert op toekomstige
problemen, behoeften en
veranderingen die zich in de
markt kunnen voordoen
Voert veranderingen door voordat
ze daadwerkelijk nodig zijn
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Figuur 2.12 Uitvoering van opdrachten van kleine zelfstandigen in Delft

Werkt in uitvoering regelmatig
samen met andere ondernemers
Houdt liever opdrachten/activiteiten
in eigen hand, dan uitbesteden
Voert soms opdrachten/activiteiten
uit die meer kans hebben te
mislukken dan gebruikelijk
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2.5 Plannen en wensen van
		 het kleinbedrijf in Delft
Over het algemeen hebben Delftse ondernemers plannen
voor de toekomst. Natuurlijk willen de gemeente, de Kamer
van Koophandel en de Rabobank graag dat ondernemers
in Delft blijven en al hun plannen vanuit Delft kunnen
verwezenlijken. In dit onderzoek hebben we ondernemers
met kleine bedrijven gevraagd naar hun toekomstplannen
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 materieel. Andere plannen waar veel
ondernemers oren naar hebben, zijn samenwerking met
collega’s, investeren in scholing en productontwikkeling.

betere huisvesting en grotere huisvesting. Een relatief groot
aantal ondernemers in de groothandel, vervoer en opslag
is van plan om het personeelsbestand uit te breiden. Een
relatief klein aandeel van de groothandelaren is van plan
om te investeren in samenwerking, scholing, verbeterde
huisvesting en productontwikkeling. Bij ondernemers in
de gezondheidszorg lijkt het investeringsgedrag precies
tegenovergesteld. Onder hen is het aandeel ondernemers
dat denkt aan personeelsuitbreidingen uiterst klein, terwijl
een relatief groot aandeel van hen van plan is om te
investeren in scholing en verbeterde huisvesting.
De sector cultuur, recreatie, sport en onderwijs kent een
relatief groot aandeel ondernemers dat wil investeren in
verbeterde huisvesting, grotere huisvesting en in materieel.
Op andere terreinen investeren de ondernemers in deze
sector niet anders dan gemiddeld. Ondernemers in de
sector advies en onderzoek wijken met de verhouding van
het aantal ondernemers dat wil investeren niet sterk af van
het gemiddelde. Het is alleen opvallend dat een relatief
klein aandeel van deze ondernemers van plan is om te
investeren in materiaal, zoals een computer, terwijl een
relatief groot aandeel in productontwikkeling wil investeren.

Tussen de sectoren bestaan verschillen voor wat betreft
de toekomstplannen. Een relatief groot aandeel van
de ondernemers in de sector
Figuur 2.13 Aandeel kleine ondernemers met plannen voor de toekomst,
informatie en communicatie
per type plan
wil in de nabije toekomst
Investeren in nieuwe netwerken
investeren in nieuwe netwerken,
Investeren in materieel
samenwerking met andere
collega’s, productontwikkeling,
Start samenwerking collega
personeelsuitbreiding en
Investeren in scholing
materiaal. In de bouw
Investeren in productontwikkeling
en industrie lijkt de
Investeren in personeelsuitbreiding
investeringsbereidheid op
verschillende terreinen
Investeren in verbeterde huisvesting
juist relatief laag. Een klein
Op zoek naar grotere huisvesting
aandeel van de industrieOp zoek naar kleinere huisvesting
en bouwbedrijven is van
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Groot deel van de ondernemers kan
plannen in Delft realiseren
Bijna alle ondernemers hebben plannen voor de toekomst.
Van deze groep wil 60 procent de plannen volledig in Delft
realiseren. Nog eens 31 procent van de ondernemers wil
zijn plannen voor een gedeelte in Delft uitvoeren, maar
ook deels buiten Delft. Slechts 9 procent gaat de plannen
volledig buiten Delft realiseren. Van de ondernemers die
hun plannen (deels) buiten Delft willen uitvoeren, doet
44 procent dat vanwege de nabijheid van klanten. Voor
een klein aantal ondernemers is de beschikbaarheid van
geschikte huisvesting en goede bereikbaarheid over de weg
een reden om het buiten Delft te zoeken. Een ander klein
deel van de ondernemers wijkt uit naar elders omdat het
woonklimaat er aantrekkelijker is.
Veel ondernemers willen plannen realiseren in de omgeving
van Delft: Den Haag, Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp,
Lansingerland, Rijswijk, Westland en Leiden. Dit hoeft
echter niet te betekenen dat ondernemers ook naar deze
gemeenten verhuizen. Een kleine groep wil plannen buiten
Zuid-Holland, maar wel in Nederland uitvoeren. In enkele
gevallen willen ondernemers plannen in het buitenland
uitvoeren.
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Van wie verwachten ondernemers hulp
bij het realiseren van hun plannen?
Bij het realiseren van de plannen wil bijna de helft van de
kleine ondernemers in Delft hulp van collega-ondernemers,
klanten en opdrachtgevers. Bijna een derde wil hulp van
familie en vrienden. Minder ondernemers verwachten hulp
van verenigingen, KvK, bank en investeerders. Een kwart
wil hulp van een ondernemers- of branchevereniging en
bijna 20 procent verwacht dat samenwerking met een
kennis- en onderwijsinstelling bijdraagt aan 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 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
willen de ondernemers voornamelijk advies, informatie,
kennis, samenwerking, meedenken en samen nieuwe
opdrachtgevers zoeken. Van investeerders/banken willen
zij graag meer financiële ruimte.

Ondernemersvriendelijkheid in Delft
MKB-Zuid-Holland heeft in 2009 onderzoek
gedaan naar de ondernemersvriendelijkheid in
diverse gemeenten in de regio. Ten opzichte van
2008 is de ondernemersvriendelijkheid in Delft
nagenoeg niet veranderd, is de conclusie. Delft
scoort niet eens de helft van het aantal beschikbare
punten. De gemeenten die Delft in 2008 nog
achter zich liet, hebben wel ontwikkelingen in
ondernemersvriendelijkheid doorgemaakt. De
toekomstplannen die Delft had in 2008 zijn nog
niet doorgevoerd. Van de selectie door te lichten
en te vereenvoudigen/schrappen vergunningen voor
ondernemers heeft Delft slechts één vergunning
vereenvoudigd. Hiermee is Delft de hekkensluiter.
De in 2009 doorgevoerde regelverlichting is niet
direct gericht op de ondernemer, maar voornamelijk
op de inwoner.
Plannen om de ondernemersvriendelijkheid te
optimaliseren zijn er in Delft wel degelijk. Delft
neemt deel aan de voucherregeling van SenterNovem
en toetst ‘best practices’ van andere gemeenten
in Nederland op de toepasbaarheid voor de eigen
organisatie. Delft is ook actief met het vormen van een
bedrijvenloket (fysiek én digitaal) én het verstevigen
van de positie van accountmanagers. Verschillende
initiatieven ter vermindering van regeldruk en
administratieve lasten voor ondernemers zijn echter
spaak gelopen. Met de genoemde beleidsplannen
zal de gemeente Delft haar positie in 2010 toch
moeten kunnen verbeteren. Aan de andere kant zijn
ondernemers niet altijd goed op de hoogte van regels
en procedures en de wijzigingen daarin.26
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MKB Zuid-Holland (2009). De Paarse Krokodil 2009.
Onderzoek naar de mate van ondernemersvriendelijkheid bij de
gemeente in Haaglanden.
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Bijlage II: Definities
economische thermometer
Algemeen
- Arbeidsvolume: arbeidsvolume werknemers en
zelfstandigen in arbeidsjaren
- Bruto toegevoegde waarde: loonkosten + afschrijvingen
+ financiële lasten + bedrijfsresultaat
Variabelen economisch groei
- Winstgroei: bedrijfsresultaat 2009
t.o.v. bedrijfsresultaat 2008
- Productiegroei: bruto toegevoegde waarde 2009
t.o.v. bruto toegevoegde waarde 2008
- Investeringsgroei: investeringen 2009
t.o.v. investeringen 2008
- Arbeidsvolumegroei: arbeidsvolume 2009
t.o.v. arbeidsvolume 2008
Variabelen economisch kracht
- Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde /
arbeidsvolume
- Rentabiliteit op eigen vermogen (REV):
bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen
- Investeringsratio: investeringen als % van de bruto
toegevoegde waarde
- Werkgelegenheidsfunctie: arbeidsvolume als %
van de beroepsbevolking

Bijlage III: Lijst van 		
workshopdeelnemers
Mevrouw M.C. Junius
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Mevrouw L. Hesper
De heer H. Weyers
Mevrouw B. van Gelder
De heer M. Boekenstijn
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De heer N. Jouwe
Mevrouw N. Voets
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