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Géén gelijke kansen voor 
Utrechtse ondernemers?  
Verslag Podiumgesprek 16 oktober 2019, ZIMIHC theater Stefanus.  
 
 
Een kleine groep van innovatieve startende ondernemers kan in 
Utrecht een beroep doen op ondersteuning, betaald door de 
gemeente. Daar is € 2,25 miljoen voor beschikbaar. Voor de veel 
grotere groep traditionele startende ondernemers, zoals bakkers, 
klusbedrijven of boekhouders bestaat er geen vergelijkbare regeling. 
Is dat logisch? Moet dat anders? Daarover gaat het Podiumgesprek 
op 16 oktober 2019. Het merendeel van de aanwezigen vindt dat 
traditionele lokale startende ondernemers gelijke toegang zouden 
moeten hebben tot gratis ondersteuning, net als nu al het geval is voor de innovatieve startups. 
Jantine Zwinkels, raadslid oppositiepartij CDA, steunt dat en wil het initiatief nemen om kleine 
startende lokale ondernemers extra te ondersteunen. Coalitiepartijen D66 en GroenLinks hebben 
tot op heden daar niet voor gestemd, maar Fred Dekkers, raadslid GroenLinks, vindt nu toch dat 
Utrecht de 'niet innovatieve' ondernemers ook beter moet ondersteunen. Jony Ferket, raadslid 
D66, biedt een opening: als het CDA een extra potje geld weet te vinden is zij er voor te porren. 
Namens de traditionele ondernemers laat Abdel Harchaoui, actief bij DOK030, weten dat extra 
budget aan een breed pakket van ondersteuningsactiviteiten kan worden besteed, zoals voor de 
financiële administratie en het uit de schulden helpen van lokale traditionele ondernemers. 
 
 

TRADITIONELE ONDERNEMERS IN DE KNEL 
Podiumvoorzitters Yassine Beqqali en Patrick van der Hijden heten iedereen welkom. De avond kan 
beginnen! Waarom een Podiumgesprek over 'géén gelijke kansen voor traditionele ondernemers? 

 
Die vraag wordt toegelicht in een interview met 
Abdel Harchaoui, actief bij DOK030, een 
'thuishaven voor ondernemende mensen in 
Overvecht en omgeving'. Op zijn initiatief heeft 
StadspodiumUtrecht dit Podiumgesprek nu 
georganiseerd.  
 
Eerst een gesprek met Abdel, over wie zij zijn en 
wat DOK030 doet. 'Jullie ondersteunen 
traditionele startende ondernemers. Wie zijn 
dat?' Abdel: 'Dat zijn gedurfde ondernemers, dus 
ook innovatief, omdat ze de kans pakken om 
weer aan de slag te gaan.' Wat doen jullie voor 
hen, is dan de vraag. Abdel: 'We helpen ze met 

alles wat maar nodig is om hun droom te realiseren. En dat is veel, want ze komen in een moeras, 
met heel veel regels en vergunningen. Waarin alles digitaal en online gaat en ze blij zijn dat ze 
iemand fysiek tegen komen. Wij helpen hen die drempels te slechten'. En dan hoor je van een 
nieuwe subsidieregeling voor het begeleiden van ondernemers! Abdel: 'Ik kreeg de nieuwe 
subsidieregeling van iemand en dacht, daar ga ik eens aan meedoen, maar al lezende door de regels 
zag ik al snel dat ik daar dus niet voor in aanmerking kom.'  
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Abdel geeft aan hier 'passend boos' over te zijn geworden, want waarom alleen innovatieve 
ondernemers steunen met allerlei vormen van begeleiding terwijl grote groepen lokale traditionele 
ondernemers ook baat hebben bij een dergelijk aanpak? Dat blijkt uit het werk dat Abdel doet bij 
DOK030. Zij begeleiden traditionele kleine ondernemers met de start van een onderneming. Als 
iemand een goed idee heeft en een goede 'drive' dan helpen ze bij DOK030 met het maken van een 
ondernemingsplan, het samen invullen van aanvragen en vergunningen en het waar nodig saneren 
van oude schulden of het organiseren van een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) - altijd in 
een persoonlijke aanpak met begeleiding op maat.  
 
Ondernemers zelf aan het woord  
Daarna komen eerst de ondernemers zelf voor de microfoon. Als eerste is dat Abdeslam, al jarenlang 
actief als ondernemer totdat, buiten zijn schuld om, zijn zaak in 2015 failliet ging. Na enkele jaren in 
de uitkering is hij door DOK030 met van alles geholpen. Resultaat is dat Abdeslam komende week 
zijn nieuwe onderneming, een lunchroom in Zuilen kan gaan openen.  
 
Myriam Heijmans is de volgende die vertelt. Zij is als ondernemer actief in de kinderopvang aan huis, 
met Myriam Past Op. Daarnaast begeleidt zij, op vrijwilligersbasis, ondernemers in de knel vanuit 
Power by Peers, een ondernemershuis dat - net als DOK030 - traditionele starters op weg helpt. In de 
afgelopen jaren heeft Myriam 14 ondernemers begeleidt en alle 14 zijn ze succesvol gestart met een 
onderneming. Steeds ging het dan om maatwerk, persoonlijke begeleiding, van het aanvragen van 
vergunningen, het regelen van een Bbz-uitkering, tot het doen van een eerste belastingaangifte.  

Drie lokale traditionele ondernemers aan het woord: Abdeslam, Myriam Heijmans en Ermis Mevlut. 
 
Als laatste komt Ermis Mevlut aan het woord. Ermis heeft een cateringbedrijf en dat, zo zegt hij, 
heeft alleen kunnen starten met dank aan de goede begeleiding bij DOK030. Maar ook nu heeft hij 
behoefte aan ondersteuning. Esrim: 'Ik kan geen toekomst opbouwen omdat ik geen steun krijg in 
alle problemen waar ik tegen aan loop. Ik werk 12 uur per dag, alle dagen van de week, betaal 
duizenden euro's aan Thuisbezorgd en heb nog steeds geen geld genoeg voor extra personeel en een 
ziektekostenverzekering. Ik heb helemaal niets aan al die innovaties, ik wil geholpen worden in al die 
regels, zonder steun daarin ga ik het zo niet redden.' 
 
Wanneer wel of niet ondernemers steunen?  
De verhalen van de ondernemers roepen verschillende reacties in de zaal op. Raadslid Fred Dekkers 
geeft aan dat hij vindt dat innovatieve ondernemers voor de toekomst juist meer werkgelegenheid 
opleveren dan veel van de traditionele ondernemers. Fred: 'Veel traditionele ondernemers leiden 
een marginaal bestaan. Zoals veel kappers. Die zijn er in de stad al meer dan genoeg.'  
Volgens Abdel is dat nu juist een misvatting: 'De jeugd van tegenwoordig gaat wekelijks naar de 
kapper. Dus misschien moeten er wel kappers bij?' 'Denk niet in oude formules', is zijn oproep, 'ga 
mee in de nieuwe beweging, veer mee met wat de nieuwe lokale ondernemers willen gaan doen in 
de stad.' Martijn van Dalen zet de zaak scherp met een pleidooi om geen enkele ondernemer te 
ondersteunen met gratis begeleiding. Martijn: 'Gratis ondersteuning is niet de goede richting. Het is 
veel beter dat die ondersteuning gebeurt met betaalde diensten door commerciële marktpartijen.' 
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RONDE 1: APARTHEID OF NIET?  
Tijd voor een interview met wethouder Klaas Verschuure (D66). Die wil eerst graag kwijt dat hij de 
(onder)titel van het Podiumgesprek verkeerd gekozen vindt: 'Apartheid in Ondernemend Utrecht'. 
Klaas: 'Het woord apartheid wordt hier niet passend gebruikt. Dat moeten we niet doen.'  
De wethouder geeft vervolgens een korte toelichting op wanneer ondernemers een beroep kunnen 
doen op de subsidieregeling, namelijk als zij innovatief zijn en waarde toevoegen aan de stad. 'Dan 
gaat het ook om werkgelegenheid, maar het is meer dan dat, het gaat ook om nieuwe oplossingen 
voor een gezonde stad.' Waarom juist de innovatieve ondernemers steunen? Volgens de wethouder 
'ook omdat zij zonder die steun niet zouden bestaan.'  

 
Vervolgens gaat wethouder Klaas Verschuure in debat met zowel Abdel Harchaoui van DOK030, als 
ook met Heerd Jan Hoogeveen, actief bij StartupUtrecht, een begeleidende organisatie voor de 
innovatieve (startende) ondernemers in Utrecht. De podiumvoorzitter merkt op dat Abdel en Heerd 
Jan blijkbaar vergelijkbaar werk doen, de één voor lokale traditionele ondernemers en de ander juist 
voor de innovatieve startups. Dat beamen zij beide: 'wat we doen lijkt inderdaad veel op elkaar.' 
Heerd Jan geeft een toelichting. Bij StartupUtrecht zijn ze blij met de gemeentelijke ondersteuning. 
Deze is niet overdreven groot, want zo geeft Heerd Jan aan 'in steden als Amsterdam en Eindhoven 
wordt nog veel meer geïnvesteerd in het ecosysteem van innovatieve startups en scale-ups dan wij 
hier in Utrecht doen.' De innovatieve bedrijven zorgen relatief, volgens Heerd Jan, voor meer banen. 
'Dat maakt het verantwoord dat Utrecht juist investeert in deze innovatieve ondernemers.'  
  
Dan wordt er gestemd op de stelling: "Om meer Utrechters aan werk te helpen moet de gemeente 
alle ondernemers, traditioneel en innovatief, gelijke toegang bieden tot gratis ondersteuning."  
De deelnemers in de zaal zijn het in meerderheid daarmee eens: 73% stemt eens en 27% oneens.  

 
Sommigen laten weten het een verkeerd signaal te vinden: 'Net als andere gemeentelijke regelingen 
zou ook deze subsidie toegankelijk moeten zijn voor alle ondernemers, innovatief en traditioneel. 
Anderen vinden van niet, want er zijn goede redenen om wel een onderscheid te maken.  
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RONDE 2: WANNEER WEL ONDERSTEUNEN? 
Na een korte 'break' met improvisatietheater volgt een gesprek tussen Erik Stam, hoogleraar 
economie en innovatie, en Ronald van den Hoff, eigenaar/oprichter van Seats2Meet. De vraag aan 
Erik Stam is wat je het beste kunt doen als je vooral Utrechters wilt helpen die langdurig werkloos 
zijn? Erik: 'Als je langdurig werklozen weer aan werk wilt krijgen, dan kun je beter je geld als 
gemeente steken in het ondersteunen van de lokale traditionele ondernemers.' Maar zo betoogt Erik 
Stam 'als je kosteneffectief wilt investeren op meer werkgelegenheid (maximaal rendement halen uit 
elke geïnvesteerd euro belastinggeld) dan kun je beter inzetten op het ondersteunen van de scale-
ups (de groeiers) onder de innovatieve ondernemers.'  
 
Economische impact  
Op een sheet achter in beeld worden ondertussen cijfers getoond over de 'economische impact' van 
ondernemers in Utrecht. Het aantal innovatieve startups schommelt tussen 250 en 600 ondernemers 
(afhankelijk van de definitie), ofwel ca. 5 tot 10% van het totaal (Bron: StartupUtrecht), terwijl het 
aantal traditionele starters aanmerkelijk hoger ligt, namelijk zo rond de 5.000 (CBS). Het effect op de 
totale werkgelegenheid is moeilijker te bepalen. Volgens Erik Stam werken er wel veel meer mensen 
bij de traditionele ondernemers, maar dan heb je het ook over de grote 'gevestigde bedrijven'.  

 
Gemeente pakt het verkeerde probleem aan!  
Ronald van den Hoff prijst de inzet van een organisatie als DOK030: 'Wat zij doen is een bewezen 
concept, dus dat moet je dan willen opschalen.' Dat is volgens Ronald veel beter dan het nutteloos 
investeren en ondersteunen van innovatieve ondernemers, want zo geeft hij aan 'dat hele gedoe met 
de startups is gewoon snel cashen, naar de beurs, er uit en de groeten!' Wat de gemeente nu doet 
heeft geen zin, ook al omdat Utrecht maar een klein provinciestadje is. Ronald: 'je moet veel meer 
gaan samenwerken met steden als Eindhoven en Amsterdam, dat is één grote stad.'  
 
Maar als de gemeente dan niet moet 
investeren in het ondersteunen van 
innovatieve ondernemers, wat moet de 
wethouder dan wel doen? Ronald: 'De 
overheid heeft zaken zo ingewikkeld 
gemaakt voor ondernemers, je kan nog 
geen drie meter lopen zonder advocaat en 
fiscalist.' Ronald van den Hoff wijst op de 
vele regels en vergunningen die een goed 
ondernemersklimaat belemmeren: 'Maak 
vrijzones in Utrecht, plekken waar je vrij 
kunt ondernemen, zonder lastige regels.' 

Economische impact

Ondernemers Innovatief:
‘startups en 
scale-ups’

Traditioneel:
‘starters en 
groeiers’ 

Aantal startende 
Ondernemingen

Ca. 250 tot 600
= 5-10%

Ca. 5.000
= 90-95%

Werkgelegenheid 
in aantallen mensen

Ca. 5.000 
tot 10.000

Ca. 100.000 
tot 140.000 
(incl. gevestigde bedrijven)
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Volgens wethouder Klaas Verschuure doet de gemeente het ook niet zelf maar worden met de 
gemeentelijke subsidie enkele 'incubators' (begeleidende organisaties voor de startups en scale-ups) 
gefinancierd. Ronald: 'Allemaal niet nodig, dat netwerken gebeurt al door de marktpartijen zelf, 
zonder enige inmenging van de overheid. Daar hoef je als gemeente echt geen geld in te steken!'   
  
    

RONDE 3: EXTRA ONDERSTEUNING VOOR TRADITIONEEL? 
Opnieuw gaan we met z'n allen stemmen. In deze laatste 'boksronde' gaat het over de volgende 
stelling: "Gemeente Utrecht moet nú extra ondersteuning organiseren voor traditionele 
ondernemers, net als ook is gedaan voor de innovatieve ondernemers." De uitslag: 72% eens en 28% 
oneens. Twee gemeenteraadsleden komen in de boksring: Jantine Zwinkels, lid van de CDA fractie, 
en Jony Ferket, fractievoorzitter bij D66, één van de coalitiepartijen in de stad Utrecht.  
 
Oppositiepartij CDA wil extra ondersteuning 
Als eerste licht Jantine Zwinkels (CDA) toe waarom zij 'eens' heeft gestemd op de stelling: 'De echte 
werkgelegenheid zie je niet ontstaan bij de innovatieve startups. Zo lees je in de evaluaties wel dat ze 
zorgen voor 18% groei in banen, maar als je dan doorleest gaat het maar om slechts 100 banen er bij 
in Utrecht.' Dan gaat het bij de traditionele ondernemers toch om andere getallen. Jantine (CDA): 
'We willen juist investeren in het behoud van de kleine lokale ondernemers in Utrecht. Volgens het 
CDA zijn er daarom echt andere keuzes nodig in de begroting van de gemeente. Dus we zullen komen 
met een motie om kleine startende lokale ondernemers extra te ondersteunen.'  

   
Jony Ferket (D66) reageert: 'Er groeit geen geldboom onder het stadhuis.' Ze geeft nogmaals aan 
waarom ze als D66 willen blijven investeren in vooral de innovatieve ondernemers: 'De startups 
zorgen voor werk en ook voor allerlei innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken 
waar we als stad iets aan hebben.' Volgens Jony kunnen we daarom geen geld onttrekken uit de 'pot' 
voor de innovatieve ondernemers om dat extra te besteden aan ondersteuning voor de traditionele 
ondernemers in Utrecht: 'We doen al minder voor de innovatieve startups dan in Eindhoven en 
Amsterdam.' Toch lijkt er een opening te ontstaan op de avond als Jony aangeeft 'best met het CDA 
te willen zoeken naar een extra geldpotje bij de gemeente om traditionele lokale ondernemers meer 
en beter te kunnen ondersteunen.' Jony: 'Daar ben ik wel voor te porren!'  
 
Coalitiepartijen zijn om?  
Vanuit de zaal reageert Fred Dekkers, gemeenteraadslid namens coalitiepartij GroenLinks: 'Ook ik 
heb eens gestemd op deze stelling, want ik vind dat we de niet innovatieve ondernemers in Utrecht 
beter moeten gaan ondersteunen. En ik ben benieuwd naar hoe we dat kunnen financieren.'  
Abdel Harchaoui (DOK030) wil benadrukken dat het hier niet alleen gaat om ondersteuning voor zijn 
organisatie, maar je het veel breder moet zien: 'Zoals het administratiekantoor met studenten in de 
wijk die lokale ondernemers helpen. Of het onderzoek van Academie voor de Stad naar het in beeld 
brengen van ondernemers die vastlopen in schulden en hoe je die vervolgens het beste kunt helpen.'  
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INVESTEREN IN DE ROBOTDOKTER? 
Na een laatste ronde reacties is het laatste woord aan de improvisatieacteurs Thomas Hoogendoorn 
en Jip van Seeters: 'We moeten niet in hokjes denken maar hokjes gaan verhuren.' Ze steken nog één 
keer de draak met de ondersteuning aan innovatieve ondernemers, want is dat nu wel een oplossing: 
'investeren in een toekomst met meer werk voor de robotdokter, de robotbutler en robotraadslid!' 
Zoals altijd is de afsluiting met de column van onze columnist Ali Amghar.  
   

 
Voorafgaand aan het Podiumgesprek was er alle aandacht in de media, met een artikel in het 
Stadsblad Utrecht en een interview met Abdel Harchaoui (DOK030) in het AD Utrechts Nieuwsblad. 
Na afloop werd een samenvatting van de avond uitgezonden bij UStad/RTV Utrecht.  

 
Colofon 
Foto's: Jons Jeronimus. 
Tekst: Gert Dijkstra.  
Meer weten, een vraag, een tip? Mail info@stadspodiumutrecht.nl of bel 06-14376116.  
Kijk op www.stadspodiumutrecht.nl voor actueel nieuws en de agenda.  
 
Met dank aan onze partners en sponsors: ZIMIHC, RTV Utrecht, Stichting Dialoog, gemeente Utrecht, 
Bibliotheek Utrecht, ROC Midden Nederland Creative College, Academie van de Stad, Art.1 MN, Stadsblad 
Utrecht, Bewonersplatform Overvecht, Your Fitness Factory en PeerSCOaching. 


