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LEESWIJZER 

Een belangrijk speerpunt van het programma “Sterke Schouders Sterke Stad” is het in kaart brengen van de doelgroepen om 
zo in te kunnen spelen op hun waarden en behoeften. Studenten, young professionals, gezinnen, herontdekkers en mensen 
zonder kinderen staan daarbij inmiddels reeds duidelijk op het netvlies vanuit de social marketing onderzoeken die in 2015 en 
2016 zijn uitgevoerd. Ondernemers echter nog niet. Daarbij is de vraag hoe deze doelgroep gebonden is aan de stad en wat 
zij hierbij eventueel nog nodig hebben om de binding te behouden en te verstevigen. 

De doelgroep binnen dit onderzoek bestaat uit kleinere ondernemers met minder dan 10 werknemers. Met hun inspanningen 
en hun netwerk vervullen deze ondernemers vaak een belangrijke sociale functie op straatniveau. Tevens bieden zij 
werkplekken voor andere Sterke Schouders doelgroepen. Vanuit dit oogpunt bekeken is er veel winst te behalen bij het binden 
van kleine ondernemers aan de stad. 

Binnen deze doelgroep zijn drie subdoelgroepen te onderscheiden, te weten zzp’ers, start-ups en micro-bedrijven (bedrijven 
met minder dan 10 medewerkers) die zich in een groeifase bevinden. Aan het onderzoek hebben ondernemers uit 
verschillende branches, in verschillende wijken, van verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden 
deelgenomen. Er is zowel met startende ondernemers gesproken, als met ondernemers met jarenlange ervaring. Door middel 
van social marketingonderzoek is diep inzicht verkregen in de belevingswereld van deze ondernemers. In deze rapportage 
wordt aan de doelgroep gerefereerd als “de ondernemers”. 

Social marketing is geen kwantitatieve onderzoeksmethode. Het is een duiding van de context-gerelateerde waarden die 
mensen hanteren, waarmee de samenleving op te delen is op basis van gedrag. Dit dient men in het achterhoofd te houden bij 
het interpreteren van het onderzoeksrapport. Aan dit kwalitatieve onderzoek hebben 50 ondernemingen deelgenomen. Bij de 
participerende observaties waren ruim 400 ondernemers aanwezig; met 50 hiervan is gesproken in de setting van het sociale 
netwerk. Binnen dit onderzoek zijn drie onderzoeksmethodes ingezet, te weten diepte-interviews, associatief onderzoek en 
participerende observaties. Meer over de onderzoeksmethode is te lezen in de bijlage. 
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BINDING MET ROTTERDAM
 
De ondernemers zijn niet diep gebonden aan de stad. De huidige 
binding met Rotterdam is beperkt en breekbaar. Als zij binding ervaren 
is het omdat zij in Rotterdam zijn geboren, of in Rotterdam wonen. De 
binding is dan ontstaan vanuit het zijn van een bewoner, niet vanuit het 
zijn van ondernemer. Menig ondernemer geeft aan dat niets hem of haar 
bindt aan Rotterdam en dat hij of zij prima in een andere stad zou 
kunnen ondernemen. “Het is nu eenmaal zo gelopen” is dan ook een 
veelgehoorde quote. 

Ondernemers hebben verschillende redenen om te ondernemen in Rotterdam. 
Er zijn ondernemers die hier al hun hele leven wonen, studeren en werken en 
ondernemers die op latere leeftijd naar de stad getrokken zijn. De binding met de 
stad wordt volgens ondernemers versterkt doordat Rotterdam steeds 
aantrekkelijker wordt door de aanwezige architectuur en het culturele aanbod. 
Festivals trekken bijvoorbeeld mensen naar de stad toe. 

De Rotterdamse mentaliteit wordt vaak als reden genoemd om te willen onder-
nemen in Rotterdam. Volgens sommige ondernemers wordt de Rotterdamse 
mentaliteit gekenmerkt door onder andere nuchterheid, eerlijkheid en hard willen 
werken. Ook wordt de Rotterdamse mentaliteit omschreven als niet klagen, maar 
werken. Zo noemen ondernemers de stad een “werkstad” met een “no-nonsense 
aanpak”. De mentaliteit wordt door de ondernemers vaak vergeleken met andere 
steden. Zo vinden Rotterdamse ondernemers steden in het Zuiden vaak “te lief” 
en wordt daar volgens hen niet snel actie ondernomen, terwijl zij ondernemers in 
Amsterdam juist “niet oprecht” vinden overkomen. 

Volgens veel ondernemers is Rotterdam een levendige stad, vergeleken met 
kleinere omliggende steden. De diversiteit aan inwoners en aanbod maakt het 
een aantrekkelijke stad voor hen om te ondernemen. Daarbij komt dat, 
vergeleken met Amsterdam, de huurprijzen nog betaalbaar zijn. 

Rotterdam en Amsterdam worden vaak door ondernemers op diverse gebieden 
met elkaar vergeleken. Naar mening van enkele ondernemers uit de detailhandel 
zijn winkels in Rotterdam meer servicegericht dan winkels in Amsterdam, wat 
voor een prettigere winkelervaring zorgt. Dit komt volgens hen doordat het in 
Amsterdam drukker is, en het daardoor niet nodig is om klanten aan de winkel te 
binden. Er komen immers altijd klanten, zoals toeristen en dagjesmensen. 

Dat Rotterdam steeds meer op de kaart wordt gezet merken veel ondernemers 
op. Ondernemers hebben hier profijt van, doordat er meer bezoekers naar 
Rotterdam komen en de stad steeds positiever in verschillende media verschijnt. 
Ondernemers hebben door dat de gemeente zichzelf op een bepaalde manier 
aan het profileren is als stad. Zo staat Rotterdam in veel verschillende top 10 
lijstjes. Ondernemers vinden dit leuk, omdat de stad op deze manier op een 
positieve manier in het nieuws komt. De ondernemers geven aan dat Rotterdam 
weliswaar in opmars is door de lijstjes, maar dat er te weinig wordt ingezet op 
toeristen met geld. Ook vinden zij het jammer dat deze citybranding zich naar 
eigen zeggen focust op het aantrekken van bezoekers door nieuwe architectuur 
en het opknappen van gebieden. Ondernemers zouden graag in deze 
citybranding willen worden meegenomen, zodat ook het ondernemerschap in 
Rotterdam op de kaart wordt gezet. 
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Blik op het aantrekken van hoogopgeleiden 


De term ‘hoogopgeleiden’ roept bij de ondernemers overwegend een negatieve 
associatie op, omdat de ondernemers zelf ook niet altijd hoogopgeleid zijn. 
Hierdoor voelen zij zich teniet gedaan of niet goed genoeg. Zelf spreken de 
ondernemers over ‘mensen met meer geld’ of ‘meerverdieners’, omdat mensen 
die een hoge opleiding hebben gehad niet altijd meerwaarde voor de 
ondernemers kunnen bieden en mensen met meer geld wel. De ondernemers 
vinden het daarom vooral belangrijk dat er mensen met meer geld worden 
aangetrokken naar de stad, en zij erkennen dat dit meestal de hoogopgeleiden 
zijn. Mensen met meer geld geven namelijk ook meer geld uit en dit is goed 
voor de koopkracht en economie van de stad. 

Voor horecagelegenheden in het hogere segment, alsmede voor ondernemingen 
die producten verkopen of diensten verlenen waar met name hoogopgeleiden 
gebruik van maken, is er direct voordeel wanneer er meer hoogopgeleiden in 
een stad wonen. Deze ondernemers geven aan dat hoogopgeleiden namelijk 
meer te besteden hebben en om die reden vaker gebruik maken van dergelijke 
voorzieningen. 

Daarnaast vinden zakelijke dienstverleners in het hogere segment het een 
positieve ontwikkeling dat er meer hoogopgeleiden aangetrokken worden, omdat 
dit bijdraagt aan een betere leefomgeving. Zo zorgen hoogopgeleiden volgens 
ondernemers voor minder overlast en blijft het op straat netjes. Ook vinden 
ondernemers het een positieve ontwikkeling, omdat hoogopgeleiden vaker 
betrokken willen zijn bij beslissingen over de stad en meer cultureel 
geïnteresseerd zijn. Dit uit zich in het bezoeken van onder andere musea en 
bibliotheken. Doordat deze culturele voorzieningen van de stad vaker bezocht 
worden, wordt een stad meer op de kaart gezet, wat resulteert in een goed 
imago van een stad en mogelijke voordelen voor de ondernemingen gevestigd in 
die stad. 

Ondernemers geven aan dat hoogopgeleiden aan de stad gebonden kunnen 
worden door divers aanbod. Zo geven veel ondernemers aan dat zij het prettig 
vinden om in Rotterdam te wonen en te ondernemen, door het grote aanbod aan 
kunst en cultuur. Zo bezoeken zij graag festivals in de zomer, maar is ook de 
museumnacht een populair evenement. Daarbij komt kijken dat zij het een goede 
ontwikkeling vinden dat er zo veel gebieden in Rotterdam in opkomst zijn. Zo 
kennen veel ondernemers de Witte de Withstraat nog van vroeger, een plek 
waar weinig ondernemers zich wilden vestigen, en die nu erg populair is. Ook de 
opkomst van bijvoorbeeld het gebied rondom de Kruiskade en het Nieuwe 
Westen vinden ondernemers een goede ontwikkeling. Zij geven aan dat door 
een grotere diversiteit aan ondernemers en voorzieningen deze gebieden 
leefbaar zijn geworden. 

Daarnaast is woningaanbod volgens hen ook een belangrijke factor om 
hoogopgeleiden te binden. Er moet volgens ondernemers genoeg nieuwbouw 
beschikbaar zijn. Veel ondernemers geven aan dat zij het goed vinden dat 
bepaalde gebouwen gerenoveerd of verbouwd worden naar appartementen en 
lofts. Echter geven sommige ondernemers ook aan aan dat zij het jammer 
vinden dat bepaalde oude gebouwen gerenoveerd of verbouwd worden, zij 
zouden graag in deze oude panden willen ondernemen, omdat het sfeer heeft. 
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De rol van micro ondernemers 

Opvallend is dat micro-ondernemers het erg belangrijk vinden dat er meer 
hoogopgeleiden aangetrokken worden, maar dat zij daar weinig input van 
henzelf in zien. Wanneer aan de ondernemers gevraagd wordt hoe zij kunnen 
bijdragen aan het aantrekken van hoogopgeleiden, weten zij vaak niet hoe zij 
hierin een rol kunnen vervullen. De belangrijke rol die zij kunnen hebben in het 
binden van hoogopgeleiden, bijvoorbeeld door het creëren van een prettige 
werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden en ontplooiingsmogelijkheden, 
wordt door geen ondernemer genoemd. Zij wijzen vaak naar anderen en 
noemen verschillende punten welke volgens hen belangrijk zijn om een stad 
voor hoogopgeleiden aantrekkelijk te maken. Zo geven zij aan dat een breed 
studieaanbod, voor zowel internationale als Nederlandse studenten, kan 
bijdragen aan het aantrekken van hoogopgeleiden. Daarnaast noemen 
ondernemers dat er genoeg woningaanbod moet komen voor hoogopgeleide 
starters en studenten, waarin het aanbrengen van meer ‘groen’ in de stad ook 
belangrijk is. Het merendeel van de ondernemers heeft aangegeven dat een 
goede mix van horeca, cultuur en kunst belangrijk is voor Rotterdam om 
hoogopgeleiden aan te trekken, omdat dit voor sfeer zorgt. 

De verantwoordelijkheid voor het aantrekken van hoogopgeleiden betrekken veel 
ondernemers niet op zichzelf, maar voornamelijk op de gemeente. De gemeente 
kan het klimaat van de stad volgens hen namelijk op grotere schaal beïnvloeden 
dan ondernemers zelf. Volgens ondernemers is het belangrijk dat de gemeente 
hoogopgeleiden die al in Rotterdam wonen vasthoudt, in plaats van teveel 
energie steken in het aantrekken van nieuwe hoogopgeleiden. Het aantrekken 
van hoogopgeleiden en hen behouden moet volgens de ondernemers op een 
duurzame manier gebeuren. 

“Als er alleen hoogopgeleide yuppen 
worden aangetrokken die daarna 

weer wegtrekken schiet het niet op. 
Die investeren alleen in de horeca en 
kledingwinkels, niet in de stad zelf.” 

Wanneer ondernemers vooral doelgroepen in het hogere segment bedienen, 
geven zij aan dat hun product of dienst aansluit bij de wensen en behoeften van 
de doelgroep. Op het moment dat ondernemers een hoger segment bedienen, 
letten zij er soms zelf op dat zij ook personeel aannemen dat hoger opgeleid is, 
zodat de doelgroep optimaal bediend wordt. Ondernemers die iets unieks of 
speciaals aanbieden zeggen bij te dragen aan een meer diverse stad, waardoor 
de stad aantrekkelijker wordt om in te wonen. Door deze beeldvorming en 
positieve winkelbeleving komen er volgens ondernemers meer hoger opgeleiden 
in Rotterdam wonen. Zo geven ondernemers aan dat zij iets neer kunnen zetten 
dat ‘echt’ is, zonder dat er branding wordt bedacht door grotere corporaties. Dit 
“echte” is precies waar behoefte aan is bij hoger opgeleiden, volgens 
verschillende ondernemers. 

De ondernemers werken graag met Rotterdams personeel, zij zoeken dan ook 
veelal gericht naar Rotterdammers bij het vervullen van vacatures. Er zijn op 
deze manier minder reiskosten en er is minder risico dat het openbaar vervoer 
niet werkt of dat er files zijn. Door deze opvattingen zijn zij gericht op het 
aannemen van Rotterdams personeel, waarmee zij een belangrijke rol vervullen 
voor de Rotterdamse arbeidsmarkt. Opleidingsniveau is daarbij voor hen niet 
altijd even relevant. De werkhouding, inzet en het nemen van initiatief zijn vele 
malen belangrijker. Volgens de kleine ondernemers ontbreekt het daar nog wel 
eens aan bij net-afgestudeerden en young professionals uit de nieuwe generatie. 
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HET KRACHTENKOMPAS 

Uit eerder social marketing onderzoek onder studenten, young professionals, 
gezinnen, mensen zonder kinderen en herontdekkers, is gebleken dat bepaalde 
aspecten van een stad belangrijk zijn om de stad op positieve wijze te beleven 
en de binding te verstevigen. Deze elementen zijn samengevat in het “Krachten-
kompas van Rotterdam”. Samen met ondernemers is geëvalueerd in hoeverre 
deze elementen voor hen van belang zijn. 

Rotterdam als veilige stad 

Het merendeel van de ondernemers heeft aangegeven zich veilig te voelen in 
het eigen werk- en leefgebied. Andere gebieden van Rotterdam worden soms 
vermeden omdat deze een slechte naam hebben. Gebieden als het centrum en 
Kralingen worden over het algemeen als veilig ervaren, gebieden als Spangen 
en Rotterdam-Zuid worden als onveilig ervaren. Het is op te merken dat alle 
ondernemers veiligheid linken aan high impact crimes zoals overvallen, en 
meestal niet aan kleinere incidenten zoals vandalisme. 

Er is een duidelijk verschil te bemerken tussen ondernemers en hun blik op 
veiligheid. Zo voelen ondernemers in de horeca en de detailhandel zich 
kwetsbaarder, doordat er contant geld aanwezig is in de onderneming. Hierdoor 
is de kans op een beroving of inbraak groter dan bij ondernemingen die geen 
cash geld in huis hebben. Uit het onderzoek blijkt dat deze typen ondernemers 
preventieve maatregelen nemen. Deze preventie uit zich bijvoorbeeld in het 
eerder sluiten van het pand als de buren dit ook doen. Leegstand kan er volgens 
ondernemers ook voor zorgen dat een straat een onveilig imago krijgt. Als gevolg 
sluiten sommige winkels eerder dan de officiële sluitingstijd, uit veiligheids-
overwegingen. 

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening voelen zich kwetsbaar wanneer er 
dure apparaten, producten of materialen in de onderneming aanwezig zijn. Ook 
zij nemen preventieve maatregelen, door bijvoorbeeld beveiligingssystemen te 

Buiten de preventieve maatregelen om, is de onderlinge sociale controle van 
kleine ondernemers die naast elkaar gevestigd zijn groot. Men houdt graag een 
oogje voor elkaar in het zeil. 

De ondernemers lijken weinig bezig te zijn met cybercrime. Er is meer angst voor 
overvallen of diefstal door het eigen personeel. Ondernemers die veel op internet 
ondernemen staan wel stil bij virussen en hacks, echter is er veel onduidelijkheid 
en onbekendheid. Daarnaast heerst het gevoel dat er niets tegen te doen is. 

Rotterdam als levendige stad 
  
De ondernemers geven aan dat zij Rotterdam een levendige stad vinden. Ze 
vinden het leuk om te zien dat er veel gebeurt in de stad en dat er, ook na 
werktijd, veel te doen is in het centrum. Ondernemers geven aan dat ook 
omringende gebieden, die net buiten het centrum vallen, steeds levendiger 
worden. Ook dit vinden de ondernemers leuk om te zien, omdat er op deze 
manier steeds meer te doen is in hun eigen werkomgeving, zonder dat zij naar 
het centrum hoeven. Zo geven ondernemers aan dat zij het prettig vinden dat er 
genoeg supermarkten in buurt van de onderneming zijn, of horecagelegenheden 
waar zij na het werk nog even iets kunnen eten. 

Op het gebied van levendigheid vinden ondernemers dat Rotterdam in 
vergelijking met vroeger vooral levendiger is geworden. Rotterdam was volgens 
hen vroeger meer een arbeidersstad, waardoor er doordeweeks niet veel 
mensen op straat waren. Deze levendigheid komt ook doordat er meer 
evenementen worden georganiseerd. Door sommige ondernemers wordt gezegd 
dat deze ontwikkeling niet de verkeerde kant op moet gaan, de levendigheid 
moet bijvoorbeeld niet voor overlast gaan zorgen. 

installeren. 8 



          
         

        
          

         
  

       
        

        
         
           

    
       

          
           
         

   

         
        
        

          
       

        
     

       
         

           
           

       

         
          

         
         

          
          

         
        

         
           

         

     
            

        
            

           
          

           
      

Rotterdam als diverse stad 
  
De meeste ondernemers vinden Rotterdam in zijn geheel een diverse stad. Dit 
gaat over diversiteit qua mensen, winkels, architectuur, kunst en evenementen. 
Dit draagt volgens sommige ondernemers bij aan het ondernemen door het 
aantrekken van verschillende klanten en het bieden van inspiratie. Door de 
diversiteit in personen wordt het winkelaanbod en het horeca-aanbod ook meer 
divers. 

Om de diversiteit van Rotterdam te behouden vinden ondernemers het echter 
zeer belangrijk dat Rotterdam qua inwoners een gemengde stad blijft. De reden 
dat de stad volgens ondernemers toeristen trekt, is de diversiteit in architectuur 
en cultuur. Het feit dat “alles en iedereen” hier met elkaar en door elkaar heen 
kan leven maakt het voor de ondernemers een unieke stad. Daarnaast lost het 
volgens ondernemers het armoedeprobleem niet op als er meer hoogopgeleiden 
komen wonen; zij hebben weliswaar meer te besteden, maar hierdoor kunnen 
ook prijzen gaan stijgen. Dat vinden zij geen prettig idee, omdat Rotterdam vaak 
een arbeidersstad, een havenstad of een industriestad wordt genoemd. De stad 
kan haar charme volgens ondernemers verliezen, op het moment dat zij teveel 
hoogopgeleiden wil aantrekken. 

Rotterdam als verbonden stad 
  
Het is opvallend dat ondernemers bij verbondenheid direct denken aan sociale 
verbondenheid, in tegenstelling tot de andere Sterke Schouders doelgroepen. 
Verbondenheid met andere ondernemers, verbondenheid tussen de gemeente 
en de ondernemers of de verbondenheid met de stad worden veelvuldig 
benoemd. De ondernemers vinden Rotterdam geen sterk verbonden stad; zij 
voelen zich eerder verbonden met hun directe omgeving. Het ondernemers-
bestaan in Rotterdam kan voor sommigen eenzaam aanvoelen. 

Sommige ondernemers voelen zich verbonden door de winkeliersverenigingen of 
de buurt WhatsApp groepen. Ondernemers zonder directe buren of waarvan de 
buren op een aantal honderd meter afstand liggen, hebben niet altijd goed 
contact met de buren. Vaak omdat de ondernemingen te erg verschillen van 
elkaar en er geen behoefte is aan direct contact. 

Rotterdam als natuurlijke stad 
  
Een bijzondere associatie die ondernemers hebben met een natuurlijke stad, is 
de sociale associatie van een natuurlijke omgang. Veel ondernemers vinden dat 
er op een natuurlijke manier met elkaar omgegaan wordt in Rotterdam. Zo is er 
goed contact met bewoners in de woon- en werkomgeving en hebben 
ondernemers een open en eerlijke relatie met hun klanten. Hierin verwijzen 
ondernemers naar het feit dat zij op een eerlijke, oprechte en duidelijke manier 
communiceren. Dit is volgens hen niet “gemaakt” of “nep”, maar past bij de 
Rotterdamse mentaliteit. Ondernemers vinden dat de gemeente ook op een 
meer natuurlijke manier met hen mag communiceren, omdat ze vaak het idee 
hebben dat de communicatie teveel hangt aan processen en regels. Daarnaast 
vinden zij de gemeente niet altijd open of transparant. 

Ondernemers hebben verschillende meningen over of Rotterdam over genoeg 
natuur beschikt. Zo geven de ondernemers aan dat zij het groen en de parken 
gezellig vinden, echter er niet altijd evenveel gebruik van maken. Andere 
ondernemers vinden de parken te klein en vinden dat er te weinig parken zijn, 
vooral in vergelijking met andere grote steden zoals New York, Londen en 
Amsterdam. De ondernemers vinden dat er meer groen in de stad mag komen. 
Zij geven aan dat meer ‘groen’ in de stad meer hoogopgeleiden kan trekken, 
omdat hier vanuit hoogopgeleiden behoefte aan is. 

9 



      
        

        
         

         
     

     
              

  

          
         

           
           

           
 

            
       

             
         

           
         

         
            

         
           

         
         

       
      

         
            
       

          
       

      
          

       
        

     
          

          
     

   

          
     

       
         

      
     

      
         

            
           
   

          
         

          
         

       
          

 

         
     

        
        

        
        

 

Rotterdam als gezonde stad 
  
Of Rotterdam een gezonde stad is wordt door ondernemers verschillend 
geïnterpreteerd. Veel ondernemers vinden bijvoorbeeld dat er veel aanbod is dat 
een gezonde leefstijl faciliteert. Hieronder vallen bijvoorbeeld een breed 
sportaanbod, biologische winkels en een gezonder aanbod qua eten in de 
horeca. Daarentegen vinden zij vaak ook dat Rotterdam zich nog wel meer kan 
inspannen om ongezonde situaties te verkleinen. Ondernemers spreken 
bijvoorbeeld vaak over luchtvervuiling. Volgens sommige ondernemers legt het 
leven in de stad daarnaast een drukke leefstijl op aan de inwoners, wat stress op 
kan leveren. 

Een opvallende associatie die ondernemers hebben bij ‘gezonde stad’, en die 
andere segmenten niet hebben geuit, is de mate van bedrijvigheid. Rotterdam 
wordt als een gezonde stad gezien omdat er veel bedrijvigheid is, er wordt veel 
gebouwd. Dit laat ondernemers zien dat er aan de stad gewerkt wordt. De 
sociale en economische groei van de stad kenmerkt volgens hen een gezonde 
stad. 

Rotterdam als betrokken stad 
  
Ondernemers vinden zichzelf erg betrokken bij de stad, vanuit het oogpunt dat zij 
ervoor hebben gekozen om in Rotterdam te ondernemen. De een is meer 
betrokken bij het gebied waar zij ondernemen dan de ander. Dit heeft te maken 
met het verschil in drijfveren. Ondernemers vinden de stad Rotterdam echter niet 
betrokken bij hen als ondernemer. In tegenstelling tot de andere segmenten van 
Sterke Schouders, associeren ondernemers een betrokken stad met name met 
de betrokkenheid van de gemeente bij hun ondernemingen. Ondernemers zien 
in betrokkenheid bijvoorbeeld graag dat de gemeente met hen meedenkt. Dat zij 
ondersteund en geholpen worden, en niet worden benadeeld zonder eerst 
overleg te hebben gehad met de gemeente. Hier wordt gerefereerd aan de 
aanpassingen op straatniveau, waarin de gemeente bepaalt of er bijvoorbeeld 
fietsnietjes, bloembakken of bomen worden verwijderd of geplaatst, zonder dat 
de ondernemer daar enige inspraak op heeft. Voor de ondernemer is dit een 
toonbeeld van een niet betrokken stad. 

Creatieve ondernemers vinden vaker dat de gemeente wel betrokken is bij de 
ondernemers. Zo vinden zij het fijn dat zij in goedkope panden mogen 
ondernemen, tegen lagere huurprijzen. Daarnaast ontvangen creatieve 
ondernemers soms subsidie, geven zij aan. Zij hebben sterker het gevoel dat de 
gemeente hen helpt bij het ondernemen. 

Rotterdam als vooruitstrevende stad 
  
Rotterdam wordt door veel ondernemers gezien als een vooruitstrevende stad, 
alhoewel dit nog veel vooruitstrevender mag van hen. Zo kunnen er nog meer 
evenementen naar de stad worden gehaald en mogen er volgens ondernemers 
meer gebouwen toegevoegd worden aan de skyline. Ook benoemen zij 
vooruitstrevendheid als meer lef tonen. Rotterdam mag daar volgens hen 
sprongen in maken, bijvoorbeeld door het aanleggen van een monorail waarmee 
de stad te bereiken is voor forenzen en bezoekers van buitenaf, zodat het 
parkeerprobleem kan worden opgelost. Vooruitstrevendheid zien ondernemers 
ook in vrijere regelgeving. 

De ondernemers geven aan dat het positief voor hen is dat Rotterdam aan het 
vernieuwen is. Hierdoor worden meer hoogopgeleiden aangetrokken. Echter 
geven ondernemers aan dat Amsterdam een voorloper is het gebied van trends 
en dat er daar veel meer kleine ondernemers zijn die voor een grote groep 
mensen aantrekkelijk zijn. Zo wordt er steeds duurzamer gegeten, zowel door 
bezoekers in Rotterdam als door de ondernemers zelf. Echter is het duurzame 
aanbod in Rotterdam volgens de ondernemers erg klein. Dit is voor ondernemers 
een reden om gebruik te maken van leveranciers van buiten Rotterdam, omdat 
de leveranciers die zij nodig hebben er simpelweg nog niet zijn. Of het is reden 
om een tweede vestiging te openen in Amsterdam, omdat de markt daar veel 
groter en vooruitstrevender is. 

Het feit dat ondernemers die iets doen met opkomende trend zich onvoldoende 
in Rotterdam vestigen, heeft volgens ondernemers te maken met het feit dat 
deze ondernemers koplopers zij die geen groot budget hebben. De panden zijn 
te duur of de huurcontracten zijn te ‘gevaarlijk’, waardoor deze kleine 
ondernemers met focus op trends zich liever vestigen in steden buiten 
Rotterdam waar de trend zich al verder heeft ontwikkeld en waardoor de markt 
daarmee groter is. 
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“De regelgeving heeft juist een averechts effect. Als het 
allemaal iets losser zou zijn, zou ik sneller mensen 

aannemen. Nu durf ik het niet, omdat ik geen proeftijd 
meer mag geven en ook snel aan een vast contract vast 
zit. Terwijl, als ik mensen zou aannemen, we zouden 
kunnen groeien en ik ze sneller een vast contract zou 

kunnen geven.” 



 
 

  
 

 
        

           
         

         
            

            
             

          
             

         

 
         

          
         

         
        

         
        

          
              

          
          

           
          

    

          
       

       
        

        
            
       

          
            

             
           

       
   

DOELGROEP IN BEELD
 
De doelgroep is het vertrekpunt van waaruit social marketing redeneert 
en blijft centraal staan tijdens het ontwikkelen van een succesvolle 
strategie. Naast verschillende drijfveren die ondernemers typeren en 
verdelen in verschillende subsegmenten, bestaan er overkoepelende 
kenmerken van de ondernemers. Deze kenmerken zijn passie, waardering 
en autonomie. 

Passie 
Passie is voor de ondernemers een mantra en signatuur waarmee zij aangeven 
dat zij veel plezier aan het werk beleven. Passie is daarnaast ook datgene zij in 
partners zoeken. De gemeente zou wat hen betreft meer passie mogen 
uitstralen. De ondernemers vinden het soms vrij gekunsteld en vinden het 
jammer dat de gemeente zich niet tot weinig richt op de kleine ondernemers die 
vanuit passie handelen. Op dit vlak is een grote afstand te bemerken tussen de 
gemeente en de ondernemers; zij ervaren dat de gemeente zich richt op “de 
grote jongens”. Volgens de kleine ondernemers draait het niet om de grootte van 
het bedrijf, de grootte van de bankrekening of de grootte van het klantenbestand. 
“Sterke schouders die de stad bouwen” draait voor hen om passie en inzet. 

Waardering 
De micro-ondernemers hebben grote behoefte aan erkenning en waardering. De 
ondernemers hebben het gevoel niet te worden gezien en gewaardeerd door de 
gemeente. Veel van de ondernemers voelen zich als kleinere onderneming in 
Rotterdam vaak vergeten of onzichtbaar. Volgens hen gaat de aandacht altijd uit 
naar óf grote ondernemers, óf naar zzp’ers. Grote ondernemers krijgen volgens 
de doelgroep vaak ruimte om hun plannen kenbaar te maken bij de 
burgemeester of op grotere evenementen. Of zij worden gevraagd voor 
opdrachten bij de gemeente. Ook vinden zij dat er veel aandacht gaat naar 
zzp’ers, omdat zij in de ogen van de overheid veel ondersteuning nodig hebben. 

De ondernemers geven aan dat juist de kleine ondernemingen worstelen met 
veel vragen en minder makkelijk geholpen worden. In de ogen van de 
ondernemers zijn het de kleine ondernemingen die de stad dragen: zij zorgen 
voor werkgelegenheid in de stad, zij zorgen voor levendigheid en gezelligheid en 
zij leveren lokale meerwaarde. 

Autonomie  
Vrijheid in handelen vinden de ondernemers belangrijk. Zelf het beleid, de 
openingstijden en andere bedrijfskenmerken kunnen bepalen is essentieel voor 
hen. Dit is voor sommige ondernemers belangrijker dan winst maken. Deze 
vrijheid uit zich ook in persoonlijkheidskenmerken. Zo zien ondernemers hun 
persoonlijkheidskenmerken als een belangrijke toevoeging aan de te leveren 
producten of diensten; zij zoeken de autonomie om zich hierin vrij te bewegen. 
Autonomie hebben betekent voor de micro-ondernemers ook dat zij betrokken 
worden in beslissingen die de gemeente maakt over het gebied waar zij 
gevestigd zijn of de panden die ze behuizen. Zaken die besloten worden zonder 
dat zij er bij betrokken worden, terwijl zij wel de gevolgen ervan voelen, worden 
als een doorn in het oog ervaren. Kortom, autonomie in handelen is een 
belangrijk kenmerk voor de ondernemers en dit verdedigen ze waar nodig dan 
ook vol vuur. 
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TWEE TYPEN ONDERNEMERS 

Naast de overkoepelende kernmerken die ondernemers typeren, zijn er 
persoonspecifieke kenmerken die sterk van elkaar verschillen. Allereerst is een 
duidelijk verschil te zien tussen twee type ondernemers: ‘geboren ondernemers’ 
en ‘geworden ondernemers’. Vervolgens volgt er een splitsing in drie drijfveren. 

De geboren ondernemer 
De geboren ondernemer heeft altijd al willen ondernemen en wacht op de juiste 
samenloop van omstandigheden. Hierin is het bijvoorbeeld belangrijk dat hij of zij 
zich in een stabiele financiële situatie bevindt, een goede investeringskans krijgt, 
een levensvatbaar idee heeft of een netwerk heeft opgebouwd om van start te 
kunnen. Voor de geboren ondernemer maakt het in de meeste gevallen niet uit 
wat voor type onderneming het betreft. Het ondernemen is het doel, het product 
of de dienst is het middel. De geboren ondernemer houdt ervan om dingen op te 
bouwen. Deze verkoopt hij eventueel later weer, waardoor hij weer een nieuw 
concept kan ontwikkelen. Daarnaast valt het op dat ondernemen bij de geboren 
ondernemers vaker in de familie zit. Een van de ouders of een familielid was 
bijvoorbeeld ook ondernemer, waardoor zij al jong veel leerden over het 
ondernemen. 

De geworden ondernemer 
De geworden ondernemer verschilt van de geboren ondernemer in het opzicht 
dat ondernemen voor dit type geen voorbedachte rade was, of een wens. Het is 
ontstaan door verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld een specifiek life-
event of talent. Bij de geworden ondernemers staat het product of de dienst 
centraal, niet het ondernemen zelf. De geworden ondernemer heeft meer 
inhoudelijke kennis over het product of de dienst die hij op de markt wil brengen, 
en minder over het ondernemen zelf. Het product of de dienst is het doel en 
ondernemen is het middel. Het hele proces van ondernemen kan voor de 
geworden ondernemer spannend zijn door het risico dat er gelopen wordt, de 
onbekendheid en de onzekerheid, terwijl het voor de geboren ondernemer juist 
de drijfveer is. 

Een subsegment van de geworden ondernemer is de zzp’er. Zzp’ers verschillen 
wezenlijk van andere kleine ondernemers: zij lijken vaker online te werken en 
halen vaker online klanten binnen. Omdat zij vaak vanuit huis werken is het niet 
noodzakelijk een pand te hebben; voldoende aantrekkelijke flexplekken in de 
stad zijn voor hen belangrijk. Ook evenementen die in de stad georganiseerd 
worden zijn belangrijk voor zzp’ers, waar zij (informeel) kunnen netwerken. 
Sociale media speelt hier een belangrijke rol in. Via Facebook vinden zzp’ers 
bijvoorbeeld evenementen om bij aan te sluiten. Met name zzp’ers die net 
beginnen met ondernemen, hebben behoefte aan bijeenkomsten en beschikbare 
kennis om te leren hoe het ondernemen werkt. De behoefte aan een ervaren 
mentor voor de zzp’er wordt beaamd door sommige zzp’ers. Juist voor het 
zakelijke aspect van ondernemen hebben zzp’ers behoefte aan een mentor, met 
name de jonge zzp’ers. De zzp’er heeft namelijk juist veel verstand van het 
product of de dienst, en minder van het ondernemen zelf. Mentorschap of een 
buddy constructie worden ook als een goede oplossing gezien door sommige 
meer ervaren ondernemers. 

Omdat ‘de geboren ondernemer’ en de ‘geworden ondernemer’ 
elkaars tegenpolen lijken te zijn qua behoeften bij het onder 
nemen, zouden zij elkaar juist kunnen helpen. Dit zou in de vorm 
van een coaching-, mentor of buddytraject kunnen zijn waarbij zij 
elkaar aan kunnen vullen, afhankelijk van wat voor kennis zij nodig 
hebben. De geboren ondernemer bezit meer procesmatige kennis, 
terwijl de geworden ondernemer meer productkennis bevat. Op 
deze manier kunnen Rotterdamse ondernemers elkaar onder 
steunen. 
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Bij de geboren ondernemer staat het ondernemen centraal. Het 
product of de dienst is het middel om het doel te bereiken. De 
‘geboren ondernemer’ heeft veel kennis over de procesmatige 
zaken van het ondernemen. Hier heeft de ondernemer feeling bij.  
Dit type ondernemer heeft behoefte aan ondersteuning omtrent de 
doorontwikkeling van het specifieke product of dienst die met de 
onderneming wordt aangeboden. 

DE GEBOREN ONDERNEMER 


De geboren ondernemers zijn al bij het begin van de Sterke Schouders 
doelgroepen terug te vinden bij de segmenten ‘studenten’ en ‘young 
professionals’. In de meeste gevallen volgden zij een studie die gericht is op 
ondernemen, zoals bijvoorbeeld bij de Erasmus Universiteit (Centre for 
Entrepreneurship), de Hogeschool Rotterdam (Small Business en Retail 
Management) of InHolland (Business Studies Ondernemen). Wanneer studenten 
geboren ondernemers zijn, willen zij vaak al tijdens de studie ondernemen. Zij 
lopen naar eigen zeggen soms vast bij docenten, die gericht zijn op het behalen 
van de noodzakelijke studieonderdelen, terwijl deze niet synchroon lopen met 
het ondernemen. Ook geven zij aan dat ze niet aan hun eigen onderneming 
mogen werken voor de studieonderdelen en de opdrachten voor andere 
bedrijven moeten uitwerken, terwijl het juist voor hen grote kansen zijn om 
tijdens de studie aan hun eigen bedrijf of idee te werken. Daarnaast missen zij 
vaak belangrijke contacten die hen verder kunnen helpen. Zij vinden dat hier 
vanuit de onderwijsinstelling onvoldoende in wordt gefaciliteerd. Door hier vanuit 
de onderwijsinstellingen beter in te schakelen, worden geboren ondernemers 
vanuit het segment studenten en young professionals sneller aan de stad ge-
bonden. 

Geboren ondernemers gaan makkelijker om met het nemen van risico’s dan 
geworden ondernemers. Advies van experts op het gebied van wat de onder-
neming aanbiedt kan geboren ondernemers goed ondersteunen, omdat zij zich 
soms begeven op product- of dienstterreinen waar ze geen verstand van 
hebben. Dit geldt ook voor marketingkennis. Tips over het bereiken van de 
doelgroep zijn belangrijk omdat de geboren ondernemer niet altijd gevoel heeft 
met het product of de dienst die hij of zij aanbiedt. Het product of de dienst is 
namelijk niet het doel, maar slechts het middel. 
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De geworden ondernemer heeft minder kennis van het onder 
nemen zelf. Hij of zij heeft vaak een specifiek talent en hierop draait 
het bedrijf. Als het bedrijf klein blijft is dat goed te doen. Echter, als 
het bedrijf groeit bestaat de kans dat zij in de knoop raken. De 
geworden ondernemer moet als het ware het ondernemen in de 
vingers krijgen en mist soms procesmatige informatie, zoals 
financiële regelingen, systemen die intern gebruikt kunnen worden 
en strategieën bij het ondernemen. 

DE GEWORDEN ONDERNEMER 

Sommige geworden ondernemers besloten na een life event -zoals zwanger 
worden of in een uitkering belanden- om voor zichzelf te beginnen. Een eigen 
zaak hebben was voor het life event geen droom of doel van de ondernemer; het 
is ontstaan. Naast de ondernemers die gestart zijn na een life event, is het 
mogelijk dat de geworden ondernemer geen andere optie zag dan voor zichzelf 
te beginnen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet eens was met de gang van 
zaken bij een werkgever en het idee ontwikkelde dat het anders, beter of 
slimmer zou moeten kunnen. Of omdat dit type ondernemer een bepaalde droom 
heeft, die alleen verwezenlijkt kan worden door voor zichzelf te beginnen. Door 
een eigen onderneming te beginnen kunnen deze idealen worden nageleefd. Zo 
kunnen geworden ondernemers bijvoorbeeld een specifiek talent hebben, en om 
met dit talent geld te kunnen verdienen is het voor hen noodzakelijk om 
ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Voorbeelden hiervan zijn 
dansers die om een paar uur per week les te kunnen geven, moeten kunnen 
factureren, en hierdoor ingeschreven moeten staan bij de Kamer van 
Koophandel (KvK). 

De geworden ondernemer wil hulp bij zaken waarvan zij van tevoren niet weten 
dat zij ermee in aanraking te komen. Daarnaast heeft de geworden ondernemer 
ondersteuning nodig bij het kweken van een “ondernemersmindset”. 
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DE DRIE DRIJFVEREN 

Ten grondslag aan de motivaties en behoeften bij beide type ondernemers blijken een drietal drijfveren te liggen waarop de 
ondernemers onderling te segmenteren zijn. Iedere drijfveer kent unieke motivaties, barrières en behoeften en iedere drijfveer 
vereist ook een andere rol voor de gemeente. Belangrijk is om te realiseren dat een ondernemer meerdere van de drie 
drijfveren kan hebben: in de praktijk is geconstateerd dat er meestal sprake is van een mix van drijfveren. Er is echter altijd 
één drijfveer dominant. Deze dominante drijfveer is de sweet spot: daar waar de doelgroep mee in het hart te raken is. Deze 
drijfveer kan fungeren als een hefboom voor verandering, door de ondernemer actief te inspireren, motiveren en 
enthousiasmeren vanuit dat bepaalde gedachtegoed. 

D R I J F V E E R  1  

VRIJHEID
 
GENIETEN
 

D R I J F V E E R  2  

VERSCHIL
 
MAKEN
 

D R I J F V E E R  3  

STATUS 

HEBBEN
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Dit deel van de ondernemers onderneemt vanuit de drijfveer 
vrijheid. Dit kan voor ondernemers een verschillende betekenis 
hebben. Zo onderneemt de een omdat hij of zij het prettig vindt om 
niet voor een baas te hoeven werken en daardoor de onderneming 
een zelf gekozen richting op kan sturen. Deze ondernemer is gaan 
ondernemen om een eigen koers te kunnen varen zonder daar de 
goedkeuring van anderen voor nodig te hebben. Door niet 
gebonden te zijn aan een organisatie of werkgever, kan de 
ondernemer alles zelf inrichten. 

Vrijheid kan ook gezien worden als het kunnen nastreven van de eigen dromen, 
visies en wensen. Deze vrijheid kan zich uiten in verschillende dingen, zoals het 
zelf kunnen bepalen van openingstijden, targets, of klanten die men wel of niet 
wil helpen. Ook is het als eigen baas mogelijk om de onderneming in te richten 
met eigen regels, in plaats van die van een ander, en vinden sommige 
ondernemers het leuk hun eigen identiteit terug te laten komen in het bedrijf. 
Ondernemers die ondernemen vanuit de drijfveer vrijheid, vinden het vaak fijn 
om het ondernemerschap op zichzelf te betrekken en absolute vrijheid na te 
streven. Het hebben van medewerkers staat dit in de weg. Daarom heeft dit type 
ondernemer veelal behoefte aan een flexibel inzetbaar team. Zo werken zij 
graag met uitzendkrachten, freelancers of payrollbureaus. Zo blijft de vrijheid bij 
henzelf en kunnen zij snel en makkelijk blijven schakelen. 

Vrijheid heeft ook te maken met de locatie waar er ondernomen wordt. Sommige 
ondernemers vinden vrijheid qua openingstijden belangrijk. Een locatie als de 
Markthal is meerdere keren door ondernemers als een onaantrekkelijke plek om 
te ondernemen bestempeld. Dit komt doordat de openingstijden extern 
gereguleerd worden. De vrijheid in openingstijden benoemen sommige 
ondernemers die buiten het centrum ondernemen ook. Zij zien het als een 
voordeel niet in het centrum te zitten, zodat de onderneming bijvoorbeeld niet 
zeven dagen per week geopend hoeft te zijn of verplicht mee moet doen aan de 
koopavond op vrijdag. 

VRIJHEID GENIETEN 
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VERSCHIL MAKEN
 
Ondernemers met deze drijfveer ondernemen vanuit de intrinsieke 
motivatie iets te willen veranderen of een verschil te willen maken. 
Zij hebben vaak inspirerende doelen en dromen waarin zij iets bij 
willen dragen aan een bepaald probleem, vraagstuk, gebied of aan 
het ondersteunen van bepaalde doelgroepen. Zij vinden het 
belangrijk dat hun werk van betekenis is en dat zij iets kunnen 
bijdragen. Het verschil willen maken uit zich op verschillende 
manieren: een verschil willen maken voor de klanten, voor een 
bepaalde wijk, voor Rotterdam of voor een bepaalde doelgroep. 

Voor deze ondernemers is een winstoogmerk vaak minder belangrijk. Dit type 
ondernemer wil waardering krijgen voor het werk dat ze doen. Zij willen het 
gevoel hebben dat de gemeente hun werk erkent alszijnde een bijdrage aan de 
samenleving. Dit soort ondernemers is op zoek naar samenwerking in de 
letterlijke betekenis van het woord; samen ontwikkelen, samen denken en 
samen ergens naartoe werken. Samenwerken om nog meer waarde te kunnen 
bieden past bij hen. Dit type ondernemer heeft dan ook juist behoefte aan een 
vast team met mensen om zich heen. Personeel is niet puur als ondersteuning 
die hen helpt te ondernemen, maar als een belangrijke en hechte groep die zij 
nodig hebben om bepaalde veranderingen te realiseren en daarmee nog meer 
waarde te kunnen bieden. In tegenstelling tot de ondernemers die ondernemen 
vanuit de drijfveer vrijheid, zoekt dit type ondernemer eerder naar een vast en 
betrouwbaar team waarop hij of zij op kan bouwen. 

Er is een groot aantal ondernemers met deze drijfveer die sterk de behoefte 
heeft aan een samenwerking met de gemeente. Zij vinden dat zij, middels hun 
onderneming, een verschil kunnen maken. Zij zouden graag met de gemeente 
rond de tafel willen zitten, om met hun ervaringen te kijken hoe dit verder 
gebracht kan worden in Rotterdam. De ondernemers hebben het idee dat de 
gemeente niet door heeft hoeveel bijdrage zij met de onderneming kunnen 
leveren en denken dat hier meer uit te halen valt. 
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De ondernemer met deze drijfveer onderneemt vanuit de drijfveer 
om aanzien en status te hebben. Dit type ondernemer vindt het 
belangrijk dat een goedlopende onderneming gekoppeld kan 
worden aan de persoonlijke status. Wanneer ondernemers deze 
drijfveer hebben, zijn zij vooral bezig met het proces om “nog 
beter” te worden in dat wat zij doen. Dit type ondernemer werkt niet 
vanuit een grote passie of de drijfveer om waarde te bieden; zij 
willen groeien en groter worden voor hun eigen geluk. 

Dit type ondernemer is wel op zoek naar samenwerking met anderen, maar puur 
vanuit het eigen perspectief om te blijven groeien en er zelf beter van te worden. 
Om deze reden is de ondernemer regelmatig aanwezig bij netwerkevenementen 
of organiseert de ondernemer zelf regelmatig borrels voor het eigen netwerk. Dit 
type ondernemer vindt het prettig om op een voetstuk te worden geplaatst als 
blijk van waardering. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de statusgerichte 
ondernemer denkt, omdat hij vaak een goed oog heeft voor het onder-
nemerschap. Hij werkt vanuit een meer egocentrische drijfveer, maar kan 
hiermee juist veel bijdragen aan de stad, zonder dit als eerste prioriteit te 
hebben. Omdat de statusgerichte ondernemer groei als eerste prioriteit heeft, 
ontstaan sterke, loyale klantrelaties waardoor de ondernemer een krachtig en 
betrouwbaar netwerk op kan bouwen. 

Dit type ondernemer heeft behoefte aan een aantal vaste personeelsleden, 
omdat zij de groei mogelijk maken en het draagvlak binnen de organisatie 
creëren. In tijden van groei is het aantrekkelijker om met flexibel personeel te 
werken, omdat er op deze manier gemakkelijk geschoven kan worden in uren en 
mankracht op het moment dat er even iets minder werk ligt. Op deze manier zijn 
de medewerkers van de statusgerichte ondernemer een middel om te kunnen 
blijven groeien, waardoor de medewerkers altijd vervangbaar zijn. 

STATUS HEBBEN
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BELANGRIJKE VOORZIENINGEN
 
Ondernemers hebben verschillende redenen om een locatie voor hun 
onderneming te kiezen, waaronder bereikbaarheid, welke winkels in de 
buurt zitten, of de doelgroep dichtbij woont of wat de sfeer in de buurt is. 
Ook is het pand voor bepaalde ondernemers erg belangrijk. Dit moet 
bijvoorbeeld de juiste uitstraling hebben, ruim genoeg zijn, er moeten 
bepaalde activiteiten plaats kunnen vinden of er moeten andere 
ondernemers in de buurt ondernemen waar zij zich mee kunnen 
identificeren. 



       
     

       
       

     
           

       
         

         
       

     

       
        

         
        
       

             
             

       
      

      

   
        

           
         

             
         
          

           
         

         
           

          
 

           
            

         
        

          
       

           
            

        

         
          

           

     

        
         

      
       

       
        
           

          
       

        
           

       
        

           
   

De sfeer kan in verschillende gebieden van Rotterdam anders aanvoelen voor 
ondernemers. Volgens sommige ondernemers is een wijk als Kralingen een wijk 
waarin buurtbewoners meer bij lokale ondernemingen kopen. Daarnaast is de 
wijk populair onder bepaalde ondernemers omdat de snelweg dichtbij zit. De 
West-Kruiskade is volgens sommige ondernemers een leuke plek om te 
ondernemen vanwege de diversiteit aan culturen, dit draagt volgens hen bij aan 
het ondernemen. Bezoekers van de West-Kruiskade worden als opener ervaren, 
waardoor bepaalde concepten bij hen beter aanslaan. De Nieuwe Binnenweg die 
vlakbij is, straalt deze openheid ook uit. Daarnaast is het volgens meerdere 
ondernemers een straat met allure en een divers aanbod, waardoor 
ondernemers elkaar uitdagen het goed te doen. 

Ondernemers hebben verschillende voorkeuren voor de locatie van de 
onderneming. Bedrijven gaan bewust op bepaalde plekken ondernemen zoals 
het centrum, een woongebied of een bedrijventerrein. Voor zowel het centrum 
als het woongebied is het belangrijk dat er een goede mix is van verschillende 
soorten ondernemingen met verschillende openingstijden, waardoor de straat 
gedurende de hele dag druk is. Als er geen horeca in de straat zit mist de 
gezelligheid en de sfeer vaak in de avond, het belang van de horeca wordt dan 
ook door meerdere ondernemers aangestipt. Naast de horeca vinden veel 
ondernemers dat een straat ook gezellig is als er meer bloembakken en 
boompjes geplaatst worden. De straat lijkt hierdoor levendiger. 

Ondernemen in het centrum 
Ondernemers willen in het centrum ondernemen, omdat zij het levendige 
centrum en het brede scala aan bezoekers interessant vinden. Zo vinden zij het 
bijvoorbeeld fijn dat er steeds meer toeristen naar de stad worden getrokken, en 
varen zij mee op het succes van bijvoorbeeld de Markthal of de Koopgoot. Het 
ondernemen in het centrum van de stad is anders dan ondernemen in 
bijvoorbeeld Rotterdam-West of Kralingen. Zo is het centrum van de stad geen 
levendig woongebied en zijn er vooral grote bedrijven en merken in het centrum 
gevestigd. Kleine ondernemers geven aan dat zij dit lastig vinden. 

“Bijvoorbeeld de sale van de grote jongens. Wij 
moeten met hun sale periode meevaren, omdat men 
ervan uitgaat dat op dat moment sale is. Je kan als 

kleintje niet achterblijven. Zij bepalen.” 

Ondernemers vinden het een voordeel om in het centrum te ondernemen, omdat 
zij kunnen meeliften op het succes of de aanloop van andere voorzieningen 
zoals een bioscoop, een boekwinkel, evenementen in de stad of grote 
supermarkten. 

Ondernemen in een woongebied 
Veel ondernemers uit de detailhandel en horeca vinden het prettig om in een 
woongebied te ondernemen. Zij vinden de combinatie van winkels, horeca en de 
aanloop van bewoners gezellig. Het zorgt voor een prettige sfeer en er is goed 
contact met andere ondernemers en bewoners. Daarnaast geven deze 
ondernemers aan dat zij het leuk vinden dat er in de woonomgeving ook veel 
ondernemers zijn waar zij regelmatig langs gaan. Enkele ondernemers wonen in 
hetzelfde gebied als de onderneming. “Het is toch heerlijk dat we nog even een 
wijntje kunnen drinken bij onze buren op het terras als wij klaar zijn met werk. 
We hebben niet altijd zin om naar het centrum te gaan.” 

Daarnaast vinden deze ondernemers het fijn dat er meer aanloop is in een 
woongebied, ook zijn volgens hen mensen die in de buurt wonen eerder geneigd 
om een ondernemer in de buurt te bezoeken, dan in het centrum. 

Ondernemen op een bedrijventerrein 

Sommige ondernemers zien meer voordelen aan het ondernemen op een 
bedrijventerrein en zijn daarom bewust niet in het centrum gaan ondernemen. 
Een bedrijventerrein kan namelijk gemakkelijk bezocht worden door logistieke 
dienstverleners waarmee samengewerkt wordt. Dit komt doordat de onder-
neming goed bereikbaar is. In het centrum is namelijk meer verkeer, wat 
vertragingen oplevert. Daarnaast hebben panden op een bedrijventerrein vaak 
meer ruimte dan in de stad, terwijl de huurprijzen lager zijn. 

Een onderneming die veel klust en daardoor veel lawaai maakt is meer gebaat 
bij een loods buiten het centrumgebied. Als ondernemers goederen moeten 
vervoeren bestaat er juist de voorkeur voor een winkel die goed bereikbaar is 
met de auto en dus juist niet midden in het centrum gesitueerd is. 
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DE KETTING 

Wat opvalt is dat de ondernemers een duidelijke “ketting” benoemen van 
voorzieningen, die hun eigen succes vergroot. Horeca vervult een belangrijke 
schakel in de ketting. Enerzijds omdat het voor levendigheid en meer aanloop 
zorgt. Anderzijds voor het gemak van de ondernemers zelf. Sommige 
ondernemers willen afspraken met hun klanten in representatieve horeca 
houden. Andere ondernemers vinden het handig om horeca in de buurt te 
hebben om voor het werk koffie te halen, tijdens het werk te kunnen lunchen of 
na het werk de mogelijkheid te hebben om te borrelen. 

Voor de kleine ondernemers is het daarnaast vaak wenselijk als er grotere, 
bekende winkels in de buurt zitten met dezelfde doelgroep. Als die ondernemers 
dezelfde doelgroep beogen aan te trekken, wordt dit door die grotere winkel 
makkelijker. Voor deze ondernemers is het belangrijk dat er ondernemers in de 
buurt gevestigd zijn die zich op dezelfde doelgroep richten, zodat die doelgroep 
gericht een bepaald gebied gaat bezoeken. Dat het belangrijk is dat onder-
nemingen die zich op dezelfde doelgroep richten vlakbij elkaar zitten, wordt door 
verschillende ondernemers beaamd. Als het ware wordt de ‘klantenketting’ van 
klanten uit een hoger segment hierdoor in stand gehouden. Hoe meer winkels 
waarin dit type klant geïnteresseerd is in de buurt zitten, hoe vaker deze klant 
het gebied bezoekt en hoe meer kans deze ondernemers hebben dat dit type 
klant de onderneming ook bezoekt. 

Voor ondernemers is het gemakkelijker om in de route van een ketting te komen 
als de onderneming dicht bij andere ondernemers gevestigd is. Dit is voor hen 
ook het voordeel van ondernemen in de stad. Daarnaast is het voor 
ondernemers belangrijk dat er genoeg andere voorzieningen in de buurt zitten, 
waar hun klanten ook gebruik van kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
horecagelegenheden, supermarkten en kappers. Zo kunnen bezoekers en 
klanten van ondernemers een aantal ondernemingen afgaan in een bepaald 
gebied. Uitval van een van de ondernemers in deze ketting kan ertoe leiden dat 
andere ondernemers uit de ketting ook meer klanten verliezen. Als een 
onderneming uit de eigen ketting verdwijnt heeft de klant minder redenen om 
een gebied te bezoeken. Het is daarom voor iedere ondernemer belangrijk dat 
de ondernemer het goed doet in zijn of haar werkgebied. 

Daarnaast fungeert de ketting als een eigen micro-netwerk. Veel kleine 
ondernemers willen producten en diensten van andere ondernemers in de straat 
kopen om elkaar te steunen. Dit is het geval voor alledaagse boodschappen, 
maar ook voor producten en diensten die men niet elke week, elke maand of elk 
jaar nodig heeft. Naast het steunen van mede-ondernemers, is een voordeel van 
producten en diensten van ondernemers uit de buurt ook sociale controle. Als er 
iets verkeerd gaat met een levering is het bijvoorbeeld mogelijk hier snel op in te 
spelen en het probleem snel op te lossen. Sneller dan wanneer dit gebeurt bij 
een leverancier die niet in het zicht is. 

“Mijn klanten hebben altijd een ketting die ze afgaan: eerst komen 
ze langs mij, elke zaterdagochtend al tien jaar lang. Dan gaan ze 
naar de banketbakker tegenover mij en doen ze een bakkie op de 
Binnenweg. Daarna rijden ze langs Schmidt Zeevis voor verse vis. 
Nu Schmidt weg is, heb ik ze al lang niet meer gezien. Jammer…” 
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Cross marketing 
Door meerdere ondernemers wordt gezegd dat het belangrijk 
is om samen te werken. Dit gebeurt op diverse manieren, 
door elkaar iets te gunnen en waar mogelijk niet hetzelfde 
concept als ondernemers uit de buurt uit te dragen of niet 
dezelfde producten te verkopen. Ondernemers die zelf pro-
actiever zijn dan ondernemers in hun omgeving vinden het 
belastend dat andere ondernemers niet naar elkaar luisteren 
en elkaar juist tegenwerken. Zij zien graag samenwerkingen 
opbloeien, echter het initiëren van de samenwerkingen kost 
vaak veel tijd, die de kleine ondernemers niet hebben. 
Hierdoor blijven er veel samenwerkingskansen onbenut. 
Manieren die door ondernemers genoemd zijn om samen-
werking te bevorderen zijn: producten bij elkaar kopen, actief 
zijn in de ondernemersvereniging, een strippenkaart voor de 
buurt waardoor mensen gemotiveerd kunnen worden bij 
meerdere ondernemers in dezelfde straat producten te kopen 
en elkaars namen en ondernemingen kennen en het 
doorsturen van klanten als de ondernemer een opdracht zelf 
niet kan of wil uitvoeren. 
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PAND 

Voor ondernemers die profijt hebben van buurtbewoners of klanten die voorbij 
lopen en daardoor van het bestaan van de onderneming afweten, is het 
belangrijk om een zichtbaar pand aan de straatzijde te hebben. Dit, omdat een 
pand op straatniveau meer bekendheid genereert dan een verdieping in een 
kantoorpand. Daarnaast is het voor klanten gemakkelijker om naar binnen te 
lopen. 

In verschillende gebieden van Rotterdam hebben woningcorporaties invloed op 
welke ondernemer een pand kan huren en dus ook op wat voor winkels erin 
komen. Vaak hebben ondernemers het gevoel dat het de woningcorporaties en 
verhuurders alleen om het geld gaat, niet om de wijk. Een voorbeeld is het type 
contract dat verplicht is. Dit is voor grotere ondernemers haalbaarder dan voor 
kleinere ondernemers. Meerjarige contracten zijn voor kleinere ondernemers een 
groot risico en kan hen ervan weerhouden om door te gaan met ondernemen. 
Vijfjarige contracten zijn volgens de ondernemers gebruikelijk. Ook de 2+3 
contracten die genoemd zijn, waarbij het eerste contract twee jaar is, een tweede 
termijn verlengd kan worden met drie jaar en vervolgens met vijf jaar, is vaak een 
te groot risico. 

In bepaalde gevallen heeft de woningcorporatie juist een positieve invloed op 
kleine ondernemers. In een specifiek geval werd het pand juist aan een kleinere 
ondernemer verhuurd, ook al wilde een andere geïnteresseerde een contract 
voor meerdere jaren tekenen. Dit kwam doordat de kleine ondernemer een uniek 
concept tot uitvoering wilde brengen in het pand, wat het straatbeeld ten goede 
zou komen. Dit zou volgens ondernemers vaker moeten gebeuren, omdat er 
door woningcorporaties en vastgoedbedrijven nog te vaak wordt gekeken naar 
het snel te verdienen geld. Pandeigenaren zouden volgens ondernemers moeten 
inzien dat zij, door middel van het verlagen van huurprijzen, een gebied 
aantrekkelijker kunnen maken, waardoor er uiteindelijk meer ondernemers zich 
in het gebied willen vestigen. 

Leegstand wordt door ondernemers vaak genoemd als negatieve impact. De 
straat is namelijk minder aantrekkelijk door de lege panden. Het wordt door 
zowel ondernemers met een winkelfunctie, als ondernemers zonder winkel-
functie minder aantrekkelijk gevonden om in een omgeving te ondernemen met 
veel leegstand. Zo doorbreekt leegstand een ketting voor klanten, waardoor 
gevestigde ondernemers merken dat er minder mensen gebruik maken van de 
ketting waar zij onderdeel vanuit maakten vóór de leegstand. Bovendien is het 
aantrekkelijker voor klanten, ongeacht het type bedrijf, wanneer de buurt 
aanspreekt. Dit draagt volgens hen bij aan de beleving van de klant. Daarnaast 
vinden ondernemers het prettig om klanten in omliggende horecazaken te 
kunnen ontvangen voor een zakelijke afspraak, maar dan moet deze horeca wel 
aanwezig zijn. 

Leegstand zou volgens sommige ondernemers tegen kunnen worden gegaan 
door creëren van een visie voor een bepaalde straat of een bepaald gebied. Zo 
kan een gebied aantrekkelijker worden als er een goede mix van detailhandel, 
zakelijke dienstverlening en horecazaken aanwezig is. Bij de horeca vindt men 
een mix van dag- en avondhoreca belangrijk. Onder daghoreca vallen 
bijvoorbeeld koffietentjes en broodjeszaken. Onder avondhoreca vallen 
restaurants en bars. Volgens de ondernemers zou de gemeente hier een beleid 
voor moeten hebben. 

Ondernemers geven regelmatig aan dat zij het prettig zouden vinden als de 
gemeente overzicht kan bewaken op het feit dat er in een straat een divers 
aanbod is aan ondernemingen. Door per gebied een dergelijke unieke ketting te 
ontwerpen, kunnen niet alleen ondernemers gebonden worden, maar ook de 
hoogopgeleide klanten. Ondernemers noemen zelf dat zij behoefte hebben aan 
een goede mix tussen horecazaken, detailhandel en zakelijke dienstverlening. 
Echter vinden veel ondernemers het vervelend wanneer er teveel zakelijke 
dienstverlening in een straat zit, omdat dit afbreuk doet aan de gezelligheid en 
de sfeer in de straat. Ook vinden de ondernemers het een goed idee dat 
leegstand vaker wordt aangepakt door bijvoorbeeld het inzetten van pop-up 
stores. Zo blijven bepaalde gebieden levendig en dit maakt de aantrekkelijkheid 
van een gebied groter. Dit zorgt ervoor dat het meer ondernemers aantrekt die er 
mogelijk zouden willen ondernemen en kan een straat met veel leegstand 
groeien naar een bloeiende straat met diverse ondernemers. 
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BEREIKBAARHEID 

Wegversperringen 
Een reden waarom Rotterdam geen vooruitstrevende stad is, is volgens 
sommige ondernemers omdat hun mening niet wordt gevraagd als het op 
gebiedsontwikkeling aankomt. Per gebied verschilt het namelijk in welke periode 
er het beste onderhoud aan de weg verricht kan worden. In een gebied waar de 
ondernemers afhankelijk zijn van aanloop door scholen die in de buurt zitten, zou 
er beter in de zomer onderhoud aan de weg verricht kunnen worden. Een straat 
in het centrum heeft hier weer minder baat bij. Een onderdeel van het gemeente-
beleid waar veel ondernemers moeite mee hebben zijn de grootschalige 
verbouwingen die plaatsvinden of onderhoud aan wegen, dat een negatieve 
invloed heeft op de bereikbaarheid of sfeer in een gebied. Hierdoor is het 
mogelijk dat een onderneming inkomsten misloopt. Ergernissen die als gevolg 
hiervan ontstaan hebben te maken met procedurele rechtvaardigheid, met name 
in de communicatie jegens hen. 

In het onderzoek is meerdere malen naar voren gekomen dat de ondernemers 
zich niet gehoord of begrepen voelen als het aankomt op wegwerkzaamheden. 
Zo geven de ondernemers aan wel op de hoogte te worden gesteld van de 
periode van de werkzaamheden, echter vinden zij het vervelend dat zij hier geen 
stem in hebben. De ondernemers geven aan graag hierin mee te willen denken 
op het moment dat de plannen worden ontwikkeld, zodat zo min mogelijk 
ondernemers last ervaren. Echter geven de ondernemers ook duidelijk aan dat 
zij begrijpen dat bepaalde werkzaamheden verricht moeten worden. 

Daarnaast vinden ondernemers het prettig dat de gemeente met hen meedenkt 
over eventuele oplossingen op het moment dat de onderneming minder goed 
bereikbaar is met de auto of het openbaar vervoer door wegversperringen. Zo 
zouden zij graag genoemd worden in de communicatie van de gemeente, of kan 
er voor de wegversperring en in het openbaar vervoer duidelijk worden aan-
gegeven dat de ondernemers gewoon open en bereikbaar zijn. 

Daarnaast zijn de ondernemers van mening dat de gemeente moet letten op de 
periode waarin wegen afgezet worden. Als dit bijvoorbeeld in december gebeurt, 
een maand waarin mensen veel kopen, heeft dit een grote impact op winkeliers. 
De zomer zou een betere periode zijn, vooral voor de detailhandel. In die periode 
zijn er minder studenten en werkenden. Sommige ondernemers begrijpen niet 
dat er niet naar hun mening gevraagd wordt. Volgens hen weet de gemeente 
lang van tevoren dat een bouwproject plaats gaat vinden, waarom zij daar niet bij 
betrokken worden is onduidelijk voor hen. “Je krijgt alleen een brief en that’s it. 
Er staat een datum op van wanneer het dicht gaat.” 

Openbaar vervoer 
Een voorziening die voor veel ondernemers erg belangrijk is, en hun 
bereikbaarheid vergroot, is het openbaar vervoer. Het ontbreken van openbaar 
vervoer dichtbij de onderneming kan er volgens de ondernemers namelijk voor 
zorgen dat sommige klanten niet komen. 
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Parkeren 


In het verlengde van de verbouwingen wordt er door ondernemers vaak gepraat over 
parkeren. Omdat het voor klanten of gasten duur is om te parkeren, denken ondernemers 
dat er minder mensen op de onderneming afkomen. Het gaat om parkeerplekken voor de 
auto en de fiets. Onder het parkeren ervaren de ondernemers verschillende irritaties: de 
hoge parkeerkosten, het dubbel parkeren voor laden en lossen van de ondernemer, het niet 
kunnen aanbieden van een bezoekerspas voor twintig minuten aan klanten en de parkeer-
vergunningen voor ondernemers. 

Verschillende ondernemers hebben zelf creatieve oplossingen bedacht. Als een ondernemer 
in dezelfde parkeersector als de onderneming woont, is het mogelijk klanten op de 
bezoekerspas van bewoners te laten parkeren, hier zit echter een limiet aan. Een van de 
ondernemers vraagt zich af waarom ondernemingen maar één parkeervergunning aan 
kunnen vragen, vooral als er meerdere eigenaren of werknemers zijn. Daarnaast zou de 
mogelijkheid om een bezoekerspas voor klanten of gasten te krijgen door ondernemers 
gewaardeerd worden. Op deze manier kan er parkeerkorting aan klanten of gasten gegeven 
worden. 

Sommige ondernemers vertellen dat particulieren een vergunning hebben voor drie of vier 
auto’s, zij snappen niet dat ondernemers maar één vergunning per winkel krijgen. Daarnaast 
duurt het soms jaren voordat een ondernemer een parkeervergunning krijgt. Het hebben van 
meerdere parkeervergunningen heeft daarin ook te maken met veiligheid. Als de volle kassa 
’s nachts over straat moet worden gedragen en ondernemers ver moeten lopen naar de auto 
die op een gratis parkeerplek geparkeerd staat, kan dit volgens hen criminelen aantrekken. 

Voor veel kleine ondernemers is het noodzakelijk om zelf te laden en lossen. Als zij dubbel 
geparkeerd staan om dit te doen en er scanauto’s langskomen, krijgen zij boetes. De 
ondernemers snappen de regelgeving maar vinden het hierdoor lastig hun werk te kunnen 
doen. Deze ondernemers voelen weerstand bij de gemeente omdat zij niet geholpen worden 
bij dit probleem. 

De ondernemers zouden het prettig vinden wanneer zij hun klanten voor een gegeven aantal 
minuten gratis zouden kunnen laten parkeren. Zij vinden het vervelend dat bezoekers soms 
niet gratis mogen parkeren, terwijl de parkeerkosten wel omhoog blijven gaan. Zij geven aan 
dat er daarom minder bezoekers ‘zomaar’ even langs komen als zij verder niet in de buurt 
van de onderneming hoeven zijn. Veel ondernemers vinden het raar dat bewoners gratis een 
bezoekersvergunning aan kunnen vragen en zij niet. 
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ONDERNEMERSNETWERKEN 

Volgens ondernemers is vooral in het begin van de onderneming het bezoeken 
van ondernemersnetwerken relevant omdat in deze fases het netwerk 
opgebouwd moet worden en ondernemers open staan voor samenwerkingen. 
Ook ondernemers in latere fases staan positief tegenover ondernemers-
netwerken als manier om het bestaande netwerk uit te breiden en op de hoogte 
te blijven van ontwikkelingen in de stad of in het vakgebied. Bij de vorm van 
samenwerken is duidelijk verschil te zien tussen de verschillende drijfveren van 
micro-ondernemers. Ondernemers met de drijfveer ‘vrijheid’ hebben niet altijd 
interesse in samenwerkingen met andere organisaties. Zij doen het liever zelf. 
Ondernemers met de drijfveer ‘status’ vinden het vaak erg interessant om 
netwerkbijeenkomsten te bezoeken. Hierin zijn zij op zoek naar mensen die hen 
kunnen versterken of hen kunnen helpen bij het groeien van de organisatie. Ook 
ondernemers die vanuit de drijfveer ‘waarde bieden’ ondernemen vinden het 
belangrijk om samen te werken om elkaar te versterken. Volgens hen draagt 
ondernemen in de stad hieraan bij, het leggen van verbindingen is makkelijker 
omdat er in een grote stad meer personen zijn dan in kleinere steden. Echter 
vinden zij het wel lastig om met de juiste personen in contact te komen, met 
degenen die ook echt een verandering kunnen maken. Naar eigen zeggen lopen 
ze vaak tegen mensen aan die niet beslissingsbevoegd zijn. 

Ondernemers- en winkeliersverenigingen 
Ondernemers zijn niet altijd even positief over ondernemersverenigingen en zijn 
daarom geen lid. Met name het stukje ‘lid zijn’ staat hen tegen; het geeft hen een 
verplicht gevoel, terwijl zij juist gekenmerkt worden door autonomie. Desondanks 
vinden sommige ondernemers die niet actief zijn in de ondernemersvereniging 
het wel handig dat de vereniging bestaat, omdat diverse activiteiten gezamenlijk 
geregeld kunnen worden, zoals het maken van reclame. In gebieden waar geen 
winkeliersverenigingen of soortgelijke verenigingen bestaan worden deze door 
sommige ondernemers gemist. 

Andere ondernemers denken niet veel voordeel te halen uit een vereniging, 
omdat er soms veel van dezelfde ondernemers in een bepaald gebied gevestigd 
zijn. Ondernemers- en winkeliersverenigingen worden vaak als “log” en “oud” 
ervaren. 

Netwerkevenementen 
Attituden tegenover ondernemersnetwerken zijn verschillend. Sommige onder-
nemers willen geen gebruik maken van ondernemersnetwerken omdat zij liever 
putten uit het eigen netwerk dat op een natuurlijkere manier opgebouwd kan 
worden. Andere ondernemers willen graag gebruik maken van ondernemers-
netwerken, maar zijn van mening dat deze bijeenkomsten niet gericht zijn op 
micro-ondernemers. Zij hebben het gevoel dat zij vooral medewerkers van grote 
bedrijven tegenkomen, of zzp’ers die dingen komen halen en zelf niks komen 
brengen. De micro-ondernemers vinden het zelf belangrijk om ook iets te delen 
op netwerkbijeenkomsten. Voor hen zou het een uitkomst zijn als er aparte 
bijeenkomsten zouden worden georganiseerd voor de micro-ondernemers. 

De ondernemers geven aan dat het jammer is dat er niet een duidelijk overzicht 
is voor ondernemers, op alle verschillende thema’s met voor hen mogelijk 
interessante evenementen. Zo missen ondernemers best veel interessante 
bijeenkomsten, evenementen, beurzen of markten, terwijl zij wel behoefte 
hebben om hierbij aanwezig te zijn. Door het gebrek aan tijd weten zij deze 
evenementen niet zelf te vinden en zouden zij het fijn vinden als de gemeente 
hierin met hen kan meedenken. 

Rotterdam Partners 
De meeste kleine ondernemers zijn niet bekend met Rotterdam Partners. Indien 
ondernemers wel bekend zijn met Rotterdam Partners, hebben zij vaak geen 
beeld wat Rotterdam Partners doet. Men geeft aan nooit benaderd te worden 
door Rotterdam Partners. 
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Voorbeelden uit de praktijk 

De ondernemersvereniging van de Lijnbaan 

De ondernemers rondom het gebied van de Lijnbaan geven aan dat het 
veel geld kost om bij de ondernemersvereniging te zijn aangesloten. Om 
deze reden zijn veel kleine ondernemers geen lid meer van de vereniging. 
Daarnaast geven ondernemers aan dat de ondernemersvereniging van de 
Lijnbaan vooral evenementen en acties organiseert op de Lijnbaan zelf. 
Hier hebben ondernemers van de Karel Doormanstraat geen profijt van, 
omdat zij juist moeten opboksen tegen de grote bezoekersaantallen van de 
Lijnbaan. Deze bezoekers willen zij juist naar hun eigen straat trekken. 
Echter is het volgens ondernemers op de Karel Doormanstraat niet 
mogelijk om een eigen ondernemersvereniging op te richten. Er zijn te 
weinig kleine ondernemers die hier profijt van hebben, waardoor het 
financieel niet mogelijk is om met zo’n klein aantal een eigen vereniging op 
te starten. Daarnaast zitten er veel kantoren in dit gebied, die geen profijt 
hebben bij een dergelijke vereniging. Hierdoor vallen de ondernemers vaak 
net buiten de boot, met bijvoorbeeld kerstverlichting of extra toezicht in de 
donkere wintermaanden. 

De ketting van het Hoogkwartier 

Een andere wijk waar een ondernemersvereniging de ondernemers 
verbindt is het Hoogkwartier. Door de inzet van de ondernemersvereniging 
is er meerdere malen een festival georganiseerd; Hoogkwartier proeft. De 
voormalig voorzitter heeft meerdere malen een budget van de gemeente 
gekregen om bankjes, bomen en plantenbakken neer te zetten. Een 
ondernemer op de Goudsesingel vindt het bestaan van een ondernemers-
vereniging belangrijk om elkaar te versterken. 

Daarnaast vinden ondernemers in het Hoogkwartier het prettig dat het 
gebied in opkomst is. Er zijn regelmatig borrels of kleinere evenementen in 
het weekend waar elke keer nieuwe ondernemers aanwezig zijn. De 
ondernemers vinden het belangrijk om elkaar in dit gebied te versterken en 
waar nodig te helpen. Echter zien zij een groot verschil tussen 
verschillende ondernemingen en zijn het vooral de horecazaken, 
detailhandel en creatieve zakelijke dienstverlening die elkaar weten te 
vinden. Daarnaast heeft het gebied veel te maken met leegstand. Dit is een 
groot probleem en hier zouden zij graag meer inzet vanuit de gemeente 
willen zien. De leegstand zorgt ervoor dat het gebied soms erg stil is, waar 
de andere ondernemers veel last van hebben 
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RELATIE MET DE GEMEENTE
 
Het merendeel van de ondernemers geeft aan dat zij geen positieve 
houding heeft ten opzichte van de werkzaamheden van de gemeente. Zo 
noemen zij de processen van aanvragen of het contact tussen de 
gemeente en de onderneming vaak “stroperig”, “log”, “niet doordacht” 
en “ouderwets”. Ze hebben het gevoel niet gezien te worden door de 
gemeente, terwijl het als kleine ondernemer volgens hen moeilijk is om te 
overleven. Zo is er soms naar eigen zeggen een diepe kloof tussen 
ondernemers en ambtenaren. 



          
            

             
        

           
        

        
       

          
             

        
         

            
      

       
        

           
         

        
      

        
         

     

  

         
             
           

         
       

       
 

         
        

        
          

         
            

          
   

            
          

     
         

            
        

     
    

      
       
        

        

Contact 

De ondernemers zijn ontevreden over het contact dat zij met de gemeente 
hebben. In de meeste gevallen is er geen enkel contact. In de gevallen dat er 
wel contact is, is dit in het kader van vergunningen of het parkeerbeleid. Met de 
medewerkers van deze afdelingen zijn de ervaringen slecht. De ondernemers 
kunnen tevreden zijn over het contact met medewerkers die hen aan de telefoon 
daadwerkelijk goed proberen te helpen, echter lopen zij vervolgens vast bij 
medewerkers in de uitvoering en de medewerkers op straat. Volgens hen 
verplaatsen deze medewerkers zich niet in de ondernemers. 

Ondernemers die nog nooit contact gehad hebben met de gemeente vertellen 
ook niet te weten hoe zij contact met de juiste persoon op zouden moeten 
nemen. De gemeente is voor hen een onbekend en ondoordringbaar bastion. 
Ondernemers die al eerder contact hebben gehad met de gemeente zijn hier 
beter van op de hoogte. Dit komt doordat zij dan weten met wie er precies 
contact opgenomen kan worden voor welk project. 

Omdat creatieve en sociale ondernemers vaker geholpen worden door de 
gemeente, omdat zij bijvoorbeeld subsidies krijgen of panden krijgen 
toegewezen, zien zij de gemeente op een iets positievere manier. Wat betreft 
ondernemers die meer contact hebben met de gemeente en weten waar zij 
moeten zijn om bepaalde dingen te bereiken, wordt er positiever over de 
gemeente gesproken. Volgens hen lopen ambtenaren soms echter tegen 
dezelfde problemen aan als ondernemers, waardoor processen lang duren. Zij 
erkennen dat er een probleem is binnen de gemeente, maar begrijpen dat de 
ambtenaren hier zelf niks aan kunnen doen. 

“Rotterdam ziet er super leuk uit, met boompjes en 
plantenbakken. Maar ik snap niet dat er zomaar 
een boom voor mijn ingang wordt geplaatst. Kan 

iemand mij daar effe van op de hoogte stellen?! Ik 
sluit mijn zaak, en de volgende dag staat er 
ineens een boom?! Dan ben je dus ineens 

onzichtbaar voor klanten.” 

Mentale tastbaarheid 

De diensten van de gemeente zijn voor de ondernemers vaak onzichtbaar. Zij 
hebben het gevoel dat de gemeente niets voor hen doet en het hen in sommige 
gevallen juist alleen maar moeilijk maakt. Deze ervaring komt met name voort uit 
de fysiek tastbare diensten van de gemeente, zoals het parkeerbeleid. Deze 
diensten zijn tastbaar en zichtbaar en werken volgens de ondernemers vaak in 
het nadeel van ondernemers, zoals wegopbrekingen, parkeerbeleid en 
vergunningen. 

Ondernemers hebben vooral behoefte hebben aan de ontastbare diensten van 
de gemeente, zoals ondersteuning en waardering. Er ligt een grote kans om 
micro-ondernemers steviger te binden aan de stad, en hen daarmee als 
ambassadeur te laten fungeren naar alle doelgroepen met wie zij in contact 
staan, als het contact met hen meer wordt vormgegeven vanuit de belevenis-
gedachte. Bij deze vorm van contact gaat het niet alleen om het leveren van 
relevante waarde aan de “klant”, maar vooral ook om de totale ervaring die 
tijdens het contact optreedt. 

Zo is een idee van een van de geïnterviewde ondernemers het opzetten van een 
loket voor ondernemers, waar zij met vragen terecht kunnen. Dit ziet de 
desbetreffende ondernemer niet zoals de Kamer van Koophandel, maar 
laagdrempelig: “zoals het Juridisch Loket”. Zij zouden graag informeel en zonder 
afspraak met een kop koffie aan willen schuiven bij iemand die hen kan 
informeren op het moment dat het nodig is. 
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X-factor 

De X-factor van een organisatie is de reden waarom klanten zaken willen doen 
met de specifieke organisatie en niet met de concurrent. Dit is een belangrijk 
gegeven voor de gemeente: wat is de X-factor van de gemeente voor de 
ondernemers, waarmee ze dieper gebonden kunnen worden aan Rotterdam? 

Kwaliteit aan klanten bieden, in de vorm van service en kwalitatief goede en 
unieke producten, zien veel ondernemers als de X-factor van hun onderneming. 
Deze X-factor onderscheidt hen in hun ogen van andere ondernemers en bindt 
volgens hen tevens vaste klanten aan de onderneming. Wanneer we de wereld 
door de ogen van de ondernemer bekijken, zien we dat zij onbewust de relatie 
met de gemeente ook wegen aan deze X-factor van service en klantrelaties. 

De ondernemers kennen “Make it Happen” in de meeste gevallen niet. Indien het 
wel bekend is, kunnen de ondernemers zich er niet mee identificeren, omdat het 
voor hen nog een lege leus is. Zij kennen de gemeente niet als een partij die 
dingen mogelijk maakt, maar als een partij die juist dingen onmogelijk voor hen 
maakt. “Make it Happen” is voor hen daarom nog een brug te ver, omdat de 
huidige identiteitsperceptie juist tegenovergesteld is. Tegelijkertijd ligt er een 
grote kans in het binden van de ondernemers aan de “Make it Happen” 
gedachte, omdat dit in de kern exact is hoe zij handelen. 

Om de ondernemers te binden aan Rotterdam is het essentieel dat het contact 
met hen vanuit de gemeente wordt opgebouwd. Het bouwen van positieve, 
toegankelijke relaties is noodzakelijk. Voor de ondernemers zijn drie onderdelen 
belangrijk in de relatie. 

Maatwerk Mensen 

Frequentie 

Maatwerk 
De micro-ondernemers ervaren dat de dienstverlening van de gemeente met 
name is afgestemd op de bewoners, en niet op de ondernemers. Dit komt 
bijvoorbeeld nadrukkelijk naar voren bij het parkeerbeleid. Ondernemers geven 
daarbij aan dat de medewerkers van de gemeente met wie er contact is, zich 
niet kunnen verplaatsen in de risico’s van kleine ondernemers. Om ondernemers 
het gevoel te geven gehoord en gezien te worden, is het aan te raden om 
diensten die voor hen geschikt zijn, zoals een parkeerbeleid voor ondernemers 
en subsidieregelingen, prominenter te communiceren. 

Mensen 
De medewerkers van de gemeente hebben een sterk beeldvormende rol bij 
ondernemers. Wie de gemeente daadwerkelijk is, wordt door de ondernemers 
opgehangen aan negatieve ervaringen met enkele medewerkers met wie de 
ondernemers contact gehad hebben, en politieke beslissingen die invloed op hen 
hebben. De medewerkers die in contact staan met de ondernemers, dienen de 
wereld van de ondernemers te begrijpen. Contacten verlopen anders dan bij 
grote bedrijven, en ook anders dan bij bewoners. Volgens de ondernemers 
hebben de meeste medewerkers met wie zijn in contact treden geen benul van 
hun werkelijkheid. 

Frequentie 
Het aantal keren dat de ondernemer contact heeft met de gemeente is van 
belang voor de ervaren response. Momenteel is er met name contact wanneer er 
iets aan de hand is: de ondernemer neemt contact op met de gemeente voor het 
regelen van een vergunning, of de gemeente neemt contact op met de 
ondernemer bij een parkeerboete of het openbreken van een straat. Het is 
belangrijk om aan gedegen relatiemanagement te bouwen. Dit betekent dat de 
gemeente ook contact initieert wanneer er geen directe aanleiding is, maar 
vanuit oprechte interesse, om te vragen hoe het met de ondernemer gaat. 
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Middelen 
  
De rol van de gemeente wordt vaak als faciliterende partner gezien: de 
buitenruimte op orde houden, vergunningen verlenen en subsidie toekennen 
zien ondernemers bijvoorbeeld als taken van de gemeente. 

Er zijn veel ondernemers die aangeven dat ze de huidige subsidiestromen niet 
kennen en dat ze niet weten hoe ze een subsidie aan zouden kunnen vragen. Dit 
is vooral kenmerkend voor de jongere ondernemers met vernieuwende ideeën 
en initiatieven. Zij vinden het vervelend dat het aanbod er wel is, echter dat zij 
deze niet weten te vinden. Ook wordt er volgens hen door de gemeente niet 
goed begeleidt op het moment dat er contact wordt opgenomen. Daarnaast 
worden er geen bijeenkomsten over deze onderwerpen georganiseerd, waar de 
ondernemers wel degelijk behoefte aan hebben. Tijdens deze bijeenkomsten zou 
het volgens hen mogelijk moeten zijn om te netwerken met andere Rotterdamse 
bedrijven om partners te ontmoeten en om de mogelijkheden voor subsidies voor 
Rotterdamse ondernemers op een rij te zetten. 

Expliciete interesse van de ondernemers ligt bij de volgende financierings-
mogelijkheden: 

Ondersteuning 
Financiering is voor ondernemers met name interessant wanneer het gebruikt 
kan worden om externe begeleiding in te kopen, die ondernemers bijvoorbeeld 
helpt een straat aantrekkelijker te maken of hun groei in goede banen te leiden. 

Investering 
Bij de start merken micro-ondernemers dat banken niet willen investeren in  
kleinere ondernemingen. Om benodigd werkkapitaal te verkrijgen vindt men een 
starters financiering van de gemeente interessant. Ook voor groei-investeringen 
is financiering vanuit de gemeente interessant. 

Revolverend fonds 
Subsidies zijn voor de micro-ondernemers niet erg belangrijk, zoals men zelf 
aangeeft. In sommige gevallen vindt men het zelfs oneerlijke concurrentie. Het 
verzwakt volgens hen de natuurlijke marktwerking. Waar men wel positief over 
is, zijn nieuwe vormen van subsidie, bijvoorbeeld in de vorm van een Rotterdams 
revolverend fonds. Met een dergelijk fonds kunnen ondernemingen startkapitaal 
verkrijgen. Zodra de onderneming winstgevend is, wordt de subsidie terug 
betaald aan het fonds, zodat andere ondernemers er weer van kunnen 
profiteren. 

Startersbeurs 
De Startersbeurs is er voor jongeren die moeilijk een baan kunnen vinden 
vanwege weinig werkervaring. Wanneer ondernemers deze jongeren een 
werkervaringsplek bieden, zijn er subsidies beschikbaar vanuit de overheid. De 
regels voor deze Startersbeurs zijn anders in elke gemeente en Gemeente 
Rotterdam geeft ondernemers geen subsidie. Volgens ondernemers kan juist 
een dergelijke regeling zorgen voor binding: zowel voor ondernemers, als voor 
nieuw hoogopgeleid talent. 
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Samenwerken 
  
Volgens de ondernemers zou de gemeente een inkoopbeleid moeten hanteren: 
Rotterdamse ondernemingen eerst. Ondernemers kunnen het als een motie van 
wantrouwen ervaren dat ondernemingen van buiten Rotterdam opdrachten voor 
de gemeente uitvoeren, terwijl Rotterdam zelf genoeg krachtige ondernemers 
heeft. 

Volgens sommige ondernemers zou het een goed idee zijn als de gemeente 
opdrachten specifiek bij Rotterdamse ondernemers wegzet en hierbij ook 
rekening houdt met een mix tussen grote en kleine bedrijven. Aanbestedingen en 
tenders kunnen volgens hen alleen gewonnen worden door grote bedrijven, 
omdat zij de tijd en kennis hebben om de procedure met succes te volbrengen. 

Ook de preferred suppliers van de gemeente wekken irritatie op bij de 
ondernemers. Sommige ondernemers zouden bereid zijn korting op de 
producten of diensten te geven als zij als preferred supplier aangemerkt zouden 
worden. Dit komt voornamelijk doordat het dragen van de titel van preferred 
supplier voor veel nieuwe klanten zorgt in de beleving van de ondernemers. Er 
hoeven dan volgens hen nog geen eens daadwerkelijk grote opdrachten uit de 
gemeente te komen; het dragen van de titel is voor hen al een pré. 

“Ik liep er laatst nog tegen aan. Ik deed mee 
in een offertetraject bij de gemeente. Ik 

scoorde het hoogst op kwaliteit, maar die man 
sprak uit dat ze liever kozen voor een bedrijf 
dat 50 man in dienst had. Wij werken met een 
flexibele schil, maar dat begreep hij niet. En 

dus ging de opdracht naar een bedrijf uit Den 
Haag. Onvoorstelbaar.” 

“Ik raad iedereen aan om mee te doen in 
gemeentelijke projecten en pilots. Zie de 
gemeente als vriend, niet als vijand. Je 

moet niet denken hoe je iets van ze gaat 
krijgen, maar hoe we het samen gaan 

oplossen.” 

Samen experimenteren 
Ruimte om te experimenteren die door de gemeente geboden wordt, wordt door 
ondernemers op prijs gesteld. Doordat het mogelijk gemaakt wordt om wet-
afwijkende initiatieven te nemen, kunnen ondernemingen meer experimenteren. 
CityLab010 is genoemd als voorbeeld hiervan. Een ander voorbeeld dat door 
ondernemers genoemd is, is West-Kruiskade anders geregeld. Dit maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk om reclameborden op de stoep te plaatsen, zonder 
vergunningen aan te vragen. Een ander voorbeeld dat door ondernemers 
genoemd is, is Blending010. Een trend op dit moment is het ondernemen met 
een blended concept, waarin ondernemers verschillende vormen van onder-
nemen met elkaar combineren, zonder dat zij voor elk type dienst een 
vergunning aan hoeven vragen. Zo bereiken zij meerdere doelgroepen en is het 
de kracht om de doelgroep in de zaak in contact te brengen met de andere 
diensten of producten, bijvoorbeeld een kledingzaak die koffie schenkt. 

Een dergelijke kans om te experimenteren in samenwerking met de gemeente 
wordt op prijs gesteld. Wel is het belangrijk om samen met de ondernemers te 
kijken naar het vervolg; als de pilot is afgelopen, dient er een vorm van natraject 
te zijn om de ondernemer verder te helpen met de uitrol. Andere ondernemers 
vertellen dat de gemeente voor panden met een bepaalde bestemming een soort 
wedstrijd houdt waarin meerdere ondernemers een idee aan kunnen dragen. 
Indien zij de wedstrijd winnen, mogen zij gebruik maken van het pand. Dit wordt 
door deze ondernemers als positief ervaren. 
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Kleine ondernemers en de gemeente
 

De micro-ondernemers in Rotterdam voelen zich ondergewaardeerd, 
onzichtbaar en structureel tekortgedaan vanwege hun geringe omvang. Al 
het werk dat zij verzetten om te komen waar ze zijn wordt in hun ogen niet 
gezien en erkend, omdat de groten alle eer en aandacht van de gemeente 
krijgen. Er is sprake van het Calimero effect. 

De ondernemers voelen zich daarnaast vaak onzichtbaar, tot het moment 
dat zij iets hebben bereikt of zij de gemeente middels een project ergens bij 
hebben kunnen helpen. Dit doet afbreuk aan de relatie met de gemeente, 
omdat ondernemers het gevoel hebben dat zij pas ‘goed genoeg’ zijn voor 
de gemeente, als zij iets hebben bereikt. De gemeente wil in hun ogen 
samenwerken als het goed gaat en er iets te halen valt, maar wanneer het 
bedrijf vervolgens een mindere periode heeft of in zwaar weer terecht komt, 
is de gemeente in hun ogen nergens te bekennen. Juist op die momenten 
is steun belangrijk voor de ondernemers. 

Door deze gevoelens reageren ondernemers in eerste instantie zeer 
negatief op de gemeente. Al is een eerste reactie afhoudend en opstandig, 
van binnen wil men toch graag meer waardering van de gemeente en 
uiteindelijk ook meer samenwerken. Het is noodzakelijk om een gevoel van 
gelijkwaardigheid te creëren bij de ondernemers, vanwaaruit een stevig 
partnerschap gebouwd kan worden. Een onderwerp waarbij ondernemers 
de gemeente als partner zouden willen is op het gebied van regelgeving of 
aanpassingen in de omgeving. Samen beslissen staat daarbij hoog in het 
vaandel. Ook samen experimenteren en pilots draaien wordt als positief 
ervaren. 

“De gemeente werkt altijd graag met de grote 
namen, dat merk je wel. Maar daar zit de passie 
voor de stad niet, daar zitten andere belangen. 

Juist wij hier met z’n allen [wijst rond in de straat], 
wij hebben passie voor wat hier gebeurt, op 

straatniveau. Maar blijkbaar is het nog steeds 
‘size matters’…” 
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LIFECYCLE MARKETING
 
Ondernemers verkeren in verschillende fases rond hun onderneming en 
doorlopen de verschillende stadia gefaseerd. Per onderneming kan het 
verschillen hoe lang deze in een bepaalde fase blijft of hoe snel de 
ondernemer overgaat naar de volgende fase. Uit het onderzoek blijkt dat 
iedere fase gekenmerkt wordt door specifieke behoeften en wensen. 
Door op deze behoeften in te spelen, kunnen de ondernemers steviger 
gebonden worden aan Rotterdam. 



              
                   

                 
              

                  
                

             
               

             
                 

    

 

 

 

 

 

 

LEVENSFASES 

De levensfases die ondernemers doorlopen, kunnen worden vergeleken met de levensfases van de mens: van conceptie tot 
aan de eerste stappen, van groei tot aan aftakeling. Iedere fase brengt nieuwe uitdagingen en vragen met zich mee. Door 
inzicht te hebben in de fases die de ondernemers doorlopen, en welke behoeften zij per fase hebben, kan het Rotterdamse 
ondernemersklimaat versterkt worden en kunnen ondernemers gebonden worden aan Rotterdam. De sleutel is de juiste zaken 
op het juiste moment bij de ondernemers te brengen. Iedere fase bestaat uit een intern conflict dat de ondernemer heeft: 
doorgroeien of niet? Wanneer het conflict niet wordt opgelost blijft de ondernemer in de huidige fase steken. Voor sommige 
ondernemers is dat wenselijk; zij hebben niet de behoefte om door te gaan naar een nieuwe fase. Voor andere ondernemers is 
het echter frustrerend; zij willen groeien, echter missen ze essentiële zaken om de groei te realiseren. In het onderzoek is 
achterhaald bij ondernemers hoe de fases in elkaar steken, waar de ondernemers vanuit hun beleving behoefte aan hebben 
en wat de ondernemers nodig zouden hebben, zonder dat ze dit wellicht zelf identificeren. Door hierop in te spelen, worden 
ondernemers sterk gebonden aan de stad. 

F A S E  6  

F A  S  E  5  VOLWASSEN 

GROEISPURT 
F A S E  4  

OPGROEIEND
F A S E  3  

EERSTE STAPPEN F A S E  2  

STARTFASE 
F A S E  1  

AFTAKELING 

IDEEFASE
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DE IDEEFASE 

In de eerste levensfase is er een idee, maar nog geen onderneming. Onder-
nemers in deze fase zijn zoekende. In deze fase is vooral enthousiasme 
belangrijk richting de ondernemers. Het idee van de onderneming krijgt vorm en 
de ondernemer denkt erover na om van dit idee een onderneming te maken. 

De eerste fase van de levenslijn verloopt sneller bij een geboren ondernemer 
dan bij een geworden ondernemer. De geboren ondernemer ziet een kans om te 
gaan ondernemen en gaat vrij snel van start. Het soort product of dienst maakt 
voor de geboren ondernemer niet altijd uit en risico nemen zit de geboren 
ondernemer in het bloed. De geworden ondernemer daarentegen, denkt over het 
algemeen langer na over het product of de dienst van de onderneming en hoe dit 
in te richten. Geworden ondernemers kunnen lang in de preconceptie fase 
verkeren, omdat het product of de dienst hun hart heeft. Daarnaast is het nemen 
van risico voor hen moeilijker. 

Ondernemers in deze fase zijn op zoek naar een laagdrempelige manier voor 
het ontvangen van advies. Dit kan zijn door zelf online informatie op te zoeken of 
bekenden die een eigen onderneming hebben te bevragen. In fase 1 weet de 
ondernemer vaak nog niet welke ingangen gebruikt kunnen worden om achter 
bepaalde informatie te komen; men ervaart de informatievoorziening soms als 
een doolhof. Op dat moment hebben zij veel behoefte aan advies en houvast 
van een autoriteit: dit kan een ervaren ondernemer zijn, iemand die bekend is 
met het onderwerp waar de ondernemer mee worstelt of iemand die de branche 
goed kent. Zij zijn op dit moment naar eigen zeggen vaak niet op zoek naar 
ondersteuning in de vorm van subsidie, omdat dit niet lange termijn gericht is. Op 
dit moment wil de ondernemer de onderneming met name zelf opzetten, vanaf 
het begin. 

Rol van de gemeente Rotterdam  
De rol van de gemeente is in deze fase vooral een enthousiasmerende rol. Voor 
de geworden ondernemer betekent dat met name focus op de emotionele 
aspecten, zoals gedeelde passie voor het idee. Een initiatief als CityLab010 is 
aansprekend voor de geworden ondernemer in deze fase, omdat hij of zij daar 
kan proeven aan de kennis die er is, met gelijkgestemden kan sparren en zich 
kan oriënteren voor de volgende stap. De geboren ondernemer daarentegen, is 
juist op zoek naar kansen om te ondernemen en hecht minder emotionele 
waarde aan het opstarten. Een lacune in Rotterdam volgens hen is een platform 
voor Rotterdamse investeringskansen, die twee kanten opgaat. Enerzijds een 
aanbod van Rotterdamse investeerders die willen investeren met tijd, kennis en 
geld in een start-up die in fase 1 verkeert; anderzijds investeringskansen voor 
geboren ondernemers die zelf nog geen specifiek idee hebben om te ver-
markten, maar wel willen ondernemen. 

Succesfactor: verbinden en inspireren 

De gemeente kan in deze fase van grote toegevoegde waarde zijn 
door een verbindende rol te vervullen. Dit kan het verbinden van 
kennis zijn, het verbinden van ervaring of het verbinden van 
mogelijke investeringskansen. 
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DE STARTFASE 

In de tweede levensfase wordt de onderneming geboren en gaan ondernemers 
zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. In deze fase zijn ondernemers op 
zoek naar goede begeleiding. Het kan per onderneming verschillen of zij in deze 
fase op zoek zijn naar materialen en hardware, zoals bijvoorbeeld een pand voor 
een horecabedrijf, vervoersmiddelen voor een logistiek bedrijf of computers voor 
een IT bedrijf. 

Geboren ondernemers lijken sneller geneigd om risico te nemen en 
financieringen af te sluiten om van start te kunnen gaan. Geworden 
ondernemers kunnen gaan twijfelen, doordat ze tegen risico’s en obstakels 
aanlopen, waardoor zij onzeker worden en zich afvragen of ze wel verder 
moeten gaan. Het is een voor hen een nieuwe wereld die noodzakelijk is om hun 
product of dienst op de markt te brengen. Doordat het ondernemen geen doel op 
zich is, heerst er onzekerheid. 

Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben startende ondernemers 
behoefte aan iemand die hen helpt. Dit kan een sparringpartner of een expert 
zijn op het product of dienst van de onderneming in het geval van geboren 
ondernemers, of een expert op het gebied van ondernemen zelf in het geval van 
een geworden ondernemer. Veel ondernemers hebben daarnaast behoefte aan 
informatie over wat er op financieel gebied voor hen verandert als ondernemer. 

Rol van de gemeente Rotterdam  
De rol van de gemeente is in deze fase vooral een ondersteunende rol. 
Ondernemers lopen tegen allerlei regelgeving aan, waar zij nog nooit mee te 
maken hebben gehad. Soms moeten er vergunningen geregeld worden. De 
ondernemers ervaren de gemeente als stroperig en traag, en vinden dat ze 
soms worden tegengewerkt door de vele regels. Door deze ervaring met de 
gemeente in de vroege fase van het ondernemen, wordt een negatieve houding 
tegenover de gemeente opgebouwd die doorzet in de latere fases. Uit het 
onderzoek blijkt dat ondernemers die in deze fase positieve ervaringen hebben 
met de gemeente, positiever blijven in latere fases. De positieve ervaringen zijn 
bijna altijd te herleiden naar specifieke individuen binnen de gemeente, die de 
ondernemer het gevoel hebben gegeven er daadwerkelijk voor hem of haar te 
zijn en die “hun taal spreekt”. 

Succesfactor: basisvertrouwen ontwikkelen 

De prioriteit vanuit de gemeente dient in deze fase te zijn: het 
bieden van een veilige basis en het ontwikkelen van een stabiele 
band met de ondernemers, door adequaat op de wensen en 
behoeften van de ondernemers te reageren. Het opbouwen van de 
relatie is uiterst belangrijk in deze fase. 
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DE EERSTE STAPPEN 

In de derde fase zijn de eerste formaliteiten geregeld en draait het om 
experimenteren, vallen en opstaan. Omdat de onderneming startend is, staat 
deze bij wijze van spreken op de onderste trede van de piramide van Maslow. 
De ondernemer is bezig met overleven; dat is het eerste doel. In deze fase uiten 
ondernemers hun behoefte aan ondersteuning en begeleiding van een coach, 
trainer of sparringpartner, die ontbrekende kennis aan kan vullen. Veel geworden 
ondernemers zijn zich in deze fase niet bewust van alle bijkomende zaken die 
belangrijk zijn in het ondernemerschap. Volgens ondernemers die terugblikken is 
deze fase een fase waarin het kaf van het koren gescheiden wordt. Zij geven 
aan dat het een harde wereld is en dat het allemaal nog erg breekbaar is. Alleen 
mensen die zelf door deze fase heen gegaan zijn, begrijpen dit volgens hen. 
Daarom is ondersteuning noodzakelijk van ervaringsdeskundigen: andere onder-
nemers. 

Wat hierbij belangrijk is, is het verschil tussen geboren ondernemers en 
geworden ondernemers. Beiden hebben behoefte aan ondersteuning in deze 
fase, alleen de vorm van ondersteuning verschilt. Voor de geboren ondernemer 
is het vooral de functionele ondersteuning, zoals slimme tips voor financieel 
management, marketing en communicatie of personeelszaken. Zo is de onder-
nemer op de hoogte van alle zaken waar hij of zij mee te maken heeft en is er 
minder kans op uitval of faillissement in een latere levensfase. Voor de geworden 
ondernemer daarentegen, is het vooral de psychologische ondersteuning die 
nodig is. Hij of zij is geen geboren ondernemer, heeft daarmee ook geen drang 
om risico te lopen en bevindt zich in een nieuwe, onzekere situatie. Dat vergt 
vooral een mentale verandering van de ondernemer. Er moet als het ware een 
“ondernemers mindset” gekweekt worden. 

Rol van de gemeente Rotterdam  
De gemeente kan volgens de ondernemers in deze fase verstikkend werken 
door overmatige regelgeving, of laat de ondernemers juist aan hun lot over. Juist 
door gepaste aanmoediging en ondersteuning wordt de ontwikkeling van de 
ondernemer in deze fase gesterkt en wordt de binding met Rotterdam sterker. 

In deze fase is de gunfactor volgens ondernemers belangrijk, omdat de onder-
nemer nog geen klantenbestand of naam heeft opgebouwd. Ondernemers in 
verdere fases geven aan dat zij in het begin veelal op basis van de gunfactor de 
mogelijkheid hadden om te kunnen groeien. Tegelijkertijd ligt hierin een 
moeilijkheid: omdat er nog geen bewijs geleverd is van het werk door de 
ondernemer, is het lastig voor anderen om hem of haar zaken te gunnen. 

Succesfactor: ondersteuning bieden 

De gemeente kan een ondersteunende rol spelen, door de 
ondernemers te helpen met promotie en naamsbekendheid. Het is 
vooral lokale bekendheid die nodig is om de gunfactor te 
vergroten. Daarnaast kan de gemeente volgens de ondernemers 
zelf ook meer zaken gaan doen met de ondernemingen in de stad. 
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OPGROEIEND 

In de vierde levensfase zijn ondernemers op zoek naar continuïteit. Opdrachten 
komen binnen, maar het klantenbestand is nog niet stabiel. Een stabiel 
klantenbestand is wel iets waar ondernemers in deze fase naartoe willen 
werken. Winst maken met enkel de activiteiten van de onderneming wordt door 
een deel van de ondernemers lastig gevonden en daarom worden er in deze 
fase soms nevenactiviteiten gestart om extra inkomsten te kunnen genereren. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat ondernemers bijvoorbeeld ruimtes 
verhuren, waar workshops in gegeven kunnen worden, of die als flexwerk-
plekken gebruikt kunnen worden. Andere ondernemers zijn geneigd een tweede 
bedrijf of project op te zetten, waar meer inkomsten mee gegenereerd kunnen 
worden. Het gevaar is dat hiermee de focus teveel verdeeld wordt, waardoor de 
core business in gevaar komt. 

Met name geboren ondernemers willen snel en hard groeien. Om meer te 
kunnen groeien hebben sommige ondernemers behoefte aan voorfinanciering. 
Dit is voor kleine ondernemers echter vaak lastig te krijgen. Volgens hen lenen 
banken liever geld uit aan grotere ondernemingen omdat banken dan meer 
zekerheid hebben. Daardoor wordt de groei geremd. Geworden ondernemers 
staan anders in groei. Sommige geworden ondernemers willen bewust klein 
blijven (of zzp’er). Anderen willen wel doorgroeien, mits zij hier stabiel genoeg 
voor zijn. Redenen om niet te willen groeien hebben te maken met het betrokken 
willen blijven bij de dagelijkse gang van zaken van de onderneming (drijfveer 
waarde), of niet meer tijd in het ondernemen te willen stoppen om genoeg vrije 
tijd over te houden (drijfveer vrijheid). 

Sommige ondernemers willen op een organische manier groeien en willen niet te 
snel groeien. Daarnaast hebben sommige ondernemers het gevoel dat hun 
persoonlijkheid onlosmakelijk verbonden is met het bedrijf. Veel van hen 
worstelen met het vinden van geschikt personeel die dezelfde waarden uitdragen 
in het bedrijf als dat zij doen. Dit is voor hen een vereiste om te kunnen groeien. 
Mede door de niet flexibele regelgeving is het lastig voor ondernemers om goed 
personeel te vinden. 

Rol van de gemeente Rotterdam  
Ondernemers willen meer inzicht krijgen in de type bewoners en bezoekers. Zij 
stemmen hun product of dienst en de marketing-communicatie vooral af op 
eigen kennis, zonder precies te weten wat hun doelgroep drijft. De ondernemers 
hebben geen tijd en geld om een dergelijk onderzoek zelf te laten uitvoeren. Zo 
zouden zij bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in een bewonersonderzoek, om op 
deze manier inzicht te krijgen wat de bewoners en bezoekers in hun 
werkomgeving drijft en wat hun verwachtingen zijn richting ondernemers. De  
doelgroepen waar ondernemers meer over willen weten zijn met name direct 
omwonenden, expats en toeristen uit het hogere segment. 

Succesfactor: aanmoediging geven 

Aanmoediging komt voor ondernemers vanuit klanten en omzet, 
echter is dit in deze fase nog niet stabiel. Aanmoediging en 
waardering vanuit de gemeente kan een belangrijke factor zijn om 
een stabiele onderneming te realiseren. Daarnaast kan de 
gemeente de ondernemers aanmoedigen door hen waardevolle 
onderzoeksgegevens te bieden, waarmee de ondernemers beter 
kunnen inspelen op de behoeften van de Rotterdammers. 
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GROEISPURT 

Ondernemingen die in de vijfde fase terecht komen groeien hard, maar hebben 
niet altijd een sterk vast team, vanwege de obstakels in fase 4. Hierdoor kan de 
groei niet voldoende gefaciliteerd worden. Dit betekent dat de onderneming óf 
ten onder gaat aan het eigen succes, óf genoodzaakt is in fase 4 te blijven 
steken. Zzp’ers bereiken deze fase niet. Zij nemen geen personeel aan en 
kunnen daardoor niet groter worden dan dat zij zijn. 

Ondernemers vinden deze levensfase vaak lastig, omdat er tijd nodig is om het 
personeel en management te vertrouwen. Deze tijd is er vaak niet, omdat de 
onderneming doorgroeit. Hierdoor kunnen er dingen misgaan waardoor de 
ondernemer zelf de gaten blijft opvullen. Een stap terug zetten vergt veel 
vertrouwen in het personeel en in het management, maar is een essentiële eis 
om succesvol door deze fase heen te komen. In deze levensfase is er dan ook 
noodzaak voor een stevig, betrouwbaar managementteam. De ondernemer weet 
inmiddels dat hij op zijn personeel kan bouwen en moet nu (1) managers 
aannemen en (2) zelf een stap terugnemen om verder te kunnen groeien. Dit is 
het moment waarop de ondernemer daadwerkelijk gaat ondernemen. Deze fase 
is volgens ondernemers lastiger dan fase 3 waarin de eerste stappen worden 
gezet. Mede doordat ondernemers ambitieuzer worden en de beslissingen meer 
gevolgen hebben dan toen het bedrijf nog kleiner was. 

Het zetten van een stap terug is makkelijker voor geboren ondernemers, zij 
hebben vanaf het begin minder binding met de onderneming dan geworden 
ondernemers. Voor geworden ondernemers is het vanwege een emotionele 
band met het bedrijf of met de dagelijkse bezigheden moeilijk om een stap terug 
te doen. Voor een deel van de ondernemers is het uitbreiden van de 
onderneming al vanaf het begin een doel, andere ondernemers komen er 
gaandeweg achter of en hoe zij de onderneming uit willen breiden. 

Rol van de gemeente Rotterdam  
Als ondernemers uit willen breiden is er behoefte aan support. Hierbij is 
momenteel een groot gat, volgens de respondenten, wat de gemeente op kan 
vullen. Er is behoefte aan kennis over de verschillende mogelijkheden om te 
groeien, buiten de traditionele manieren om waar veel financiering voor nodig is. 
Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een nieuw bedrijf opzetten, een franchise 
constructie starten, een compagnon aantrekken of technologische methoden 
inzetten. Een automatisch bestelsysteem, waardoor voorraden aangevuld 
worden, werkt bijvoorbeeld tijdbesparend, waardoor de ondernemer meer tijd 
heeft om aan de onderneming zelf te werken. Omdat er vaak onwetendheid is 
hoe dit in gaan te zetten, is ondersteuning hierbij noodzakelijk. 

Succesfactor: ruimte geven 

In deze levensfase kan een externe adviseur “met grijze haren” de 
organisatiestructuur en werkprocessen evalueren. Door de groei 
van de onderneming veranderen er dingen in het werkproces en 
leert de ondernemer net als in het begin, bij het opzetten van de 
onderneming, weer nieuwe dingen over het ondernemen. Innovatie 
en groei mogelijk maken en faciliteren, bijvoorbeeld door het 
gebruik van pop-up locaties, pilots als Blending010 en ver-
nieuwende betaalconcepten, zijn in deze fase gewenst. 
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VOLWASSEN 

In de zesde levensfase heeft de ondernemer grip op groei. Samenwerkingen zijn 
gemaakt, het managementteam heeft autoriteit, de ondernemer is op strategisch 
niveau aan het ondernemen en de onderneming heeft controle over eventuele 
problemen. Om te kunnen blijven ondernemen en groeien, is het volgens 
sommige ondernemers belangrijk om gemotiveerd te blijven. Door ondernemers 
in de latere fasen wordt er vaak minder tijd in de onderneming gestopt, maar 
wordt er meer tijd aan de onderneming besteed. 

Sommige ondernemers hebben het gevoel in fase zes van de levenslijn te zitten 
op het moment dat zij niet verder willen groeien en naar eigen zeggen een 
stabiele onderneming hebben. Echter geven zij wel aan dat er geen 
managementteam en geen autoriteit zijn. Dit is voor het soort onderneming dat 
zij runnen niet altijd van belang. Deze ondernemers willen vaak niet verder 
groeien omdat de onderneming volgens hen stabiel is. Fase vier is voor hen fase 
zes. 

Rol van de gemeente Rotterdam  
Ondernemers geven vaak aan dat hun onderneming uniek is en daardoor 
mensen van buiten de stad kan aantrekken. Het valt op dat kleine ondernemers 
graag iets nieuws willen brengen. Sommige ondernemers vinden zichzelf een 
goede ambassadeur voor Rotterdam doordat zij zich positief uitlaten over de 
stad, vooral naar personen uit de eigen sociale kring toe. Deze positiviteit gaat 
over Rotterdam als aantrekkelijke en levendige stad, die voor ieder iets te bieden 
heeft. Door dit te uiten hebben deze ondernemers het gevoel iets bij te dragen 
aan de stad. 

Succesfactor: samenwerking 

In deze fase kan er gewerkt worden aan een loyale samenwerking 
met de Rotterdamse ondernemers, waarbij ondernemers zelf als 
ambassadeur kunnen worden ingezet bij de binding van andere 
Sterke Schouders doelgroepen. Hierbij zien de ondernemers en de 
gemeente zich als gelijkwaardig, waarbij gezamenlijk zaken worden 
opgepakt. 
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HET ONDERZOEK 

Onderzoeksmethoden 
Diepte-interviews 
Door middel van een semi-gestandaardiseerde interviewtechniek is inzicht 
verkregen in de bewuste houding en het gedrag van de doelgroep. Aan de hand 
van de rationele keuzetheorie is het bewuste gedrag, de attitude en cognitie 
aangaande het onderwerp onderzocht. 

Associatief onderzoek 
Binnen het onderzoek is geïdentificeerd waar de energie zit en waar problemen 
rijzen, zodat het programma Sterke Schouders ‘voorspellend inzicht’ krijgt. We 
willen niet alleen weten wat er momenteel speelt bij ondernemers, maar ook wat 
de veranderende behoeften en waarden zijn. Hiertoe is associatief onderzoek 
ingezet. Met behulp van “de levenslijn voor ondernemingen” hebben onder-
nemers aangegeven welke energie van belang is, welke problemen spelen en 
waar behoefte aan is op specifieke life events van ondernemingen. Met de 
respondenten is teruggeblikt naar vorige fases en vooruitgeblikt naar komende 
fases. Vervolgens is geïdentificeerd of en hoe de stad Rotterdam hier een rol in 
speelt of kan spelen. 

Participerende observaties 
Om rijk inzicht te verkrijgen in het gedrag van de doelgroep zijn participerende 
observaties ingezet. Het doel hierbij is niet om het daadwerkelijke gedrag te 
meten, maar om het denken en voelen van dat gedrag te interpreteren binnen de 
sociale setting en de context. De participerende observaties hebben plaats 
gevonden op netwerkbijeenkomsten in Rotterdam waar de doelgroep in een 
sociale setting aanwezig was, te weten de Lenteborrel van het MKB Rotterdam, 
een bijeenkomst van CityLab010 en een borrel bij het Venture Café in het 
Groothandelsgebouw. 

Onderzoekstopics 

De binding met de stad Rotterdam en wederkerigheid 
Aan de ondernemers is gevraagd wat hen aan de stad bindt en welke 
voorzieningen belangrijk voor hen zijn. Het doel van dit onderwerp was om meer 
te weten te komen over wat ondernemers aantrekt in de stad Rotterdam. 

Het Krachtenkompas 
Aan de hand van het Krachtenkompas van Sterke Schouders is gevraagd wat 
ondernemers vinden van verschillende aspecten van de stad. Het Krachten-
kompas hanteert acht onderwerpen die centraal staan bij de binding van 
hoogopgeleiden, te weten veiligheid, diversiteit, levendigheid, verbondenheid, 
vooruitgang, gezondheid, natuurlijk en betrokkenheid. 

Samenwerkingen in Rotterdam 
Ondernemers netwerken op verschillende manieren, bijvoorbeeld door lid te zijn 
van ondernemersnetwerken of door juist uit het eigen netwerk te putten. Het is 
interessant om te weten hoe ondernemers samenwerken, wat vaak bijdraagt aan 
meer contacten en een actievere onderneming. 

Attitude tegenover het aantrekken van hoogopgeleiden 
Omdat het aantrekken van hoogopgeleiden aan de stad Rotterdam hoog op de 
agenda staat, is er aan ondernemers gevraagd hoe zij daar zelf tegenover staan. 
Het doel hiervan is om erachter te komen of en hoe ondernemers hier een rol 
voor zichzelf in zien en hoe zij hierbij gefaciliteerd kunnen worden. 

Attitude tegenover de gemeente Rotterdam 
Om de rol van de gemeente Rotterdam te onderzoeken is aan ondernemers 
gevraagd hoe het contact met de gemeente Rotterdam verloopt, wat de 
verwachtingen van de gemeente zijn en waar een eventuele rol voor de 
gemeente ligt, zodat de binding versterkt kan worden. 

44 



EEN SOCIAL MARKETING ONDERZOEK 
IN OPDRACHT VAN HET PROGRAMMA 
“STERKE SCHOUDERS STERKE STAD” 


	Structuurbladwijzers
	Micro-ondernemers  in Rotterdam EEN SOCIAL MARKETING ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET PROGRAMMA “STERKE SCHOUDERS STERKE STAD” 
	COLOFON 
	COLOFON 
	© Gemeente Rotterdam, augustus 2017. 
	© Gemeente Rotterdam, augustus 2017. 
	Aan de totstandkoming van dit rapport is uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen en voor eventuele gevolgschade, aanvaarden W&I Group BV en Gemeente Rotterdam geen aansprakelijkheid. Overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding 'Onderzoeksrapport social marketing Binding met Rotterdam. De ondernemende Sterke Schouders.’ 
	Uitvoering 
	Uitvoering 
	Uitvoering 
	W&I Group BV 

	Eindredactie 
	Eindredactie 
	Floor Wijburg 

	TR
	Tessa de Groot 

	TR
	Valentina van Veghel 

	Opdrachtgever 
	Opdrachtgever 
	M.M. van Doorn-Claassen 

	TR
	R.Geurs 


	Figure
	Figure
	LEESWIJZER 
	Een belangrijk speerpunt van het programma “Sterke Schouders Sterke Stad” is het in kaart brengen van de doelgroepen om zo in te kunnen spelen op hun waarden en behoeften. Studenten, young professionals, gezinnen, herontdekkers en mensen zonder kinderen staan daarbij inmiddels reeds duidelijk op het netvlies vanuit de social marketing onderzoeken die in 2015 en 2016 zijn uitgevoerd. Ondernemers echter nog niet. Daarbij is de vraag hoe deze doelgroep gebonden is aan de stad en wat zij hierbij eventueel nog n
	De doelgroep binnen dit onderzoek bestaat uit kleinere ondernemers met minder dan 10 werknemers. Met hun inspanningen en hun netwerk vervullen deze ondernemers vaak een belangrijke sociale functie op straatniveau. Tevens bieden zij werkplekken voor andere Sterke Schouders doelgroepen. Vanuit dit oogpunt bekeken is er veel winst te behalen bij het binden van kleine ondernemers aan de stad. 
	Binnen deze doelgroep zijn drie subdoelgroepen te onderscheiden, te weten zzp’ers, start-ups en micro-bedrijven (bedrijven met minder dan 10 medewerkers) die zich in een groeifase bevinden. Aan het onderzoek hebben ondernemers uit verschillende branches, in verschillende wijken, van verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden deelgenomen. Er is zowel met startende ondernemers gesproken, als met ondernemers met jarenlange ervaring. Door middel van social marketingonderzoek is diep i
	Social marketing is geen kwantitatieve onderzoeksmethode. Het is een duiding van de context-gerelateerde waarden die mensen hanteren, waarmee de samenleving op te delen is op basis van gedrag. Dit dient men in het achterhoofd te houden bij het interpreteren van het onderzoeksrapport. Aan dit kwalitatieve onderzoek hebben 50 ondernemingen deelgenomen. Bij de participerende observaties waren ruim 400 ondernemers aanwezig; met 50 hiervan is gesproken in de setting van het sociale netwerk. Binnen dit onderzoek 
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	BINDING MET ROTTERDAM. 
	BINDING MET ROTTERDAM. 
	BINDING MET ROTTERDAM. 
	De ondernemers zijn niet diep gebonden aan de stad. De huidige binding met Rotterdam is beperkt en breekbaar. Als zij binding ervaren is het omdat zij in Rotterdam zijn geboren, of in Rotterdam wonen. De binding is dan ontstaan vanuit het zijn van een bewoner, niet vanuit het zijn van ondernemer. Menig ondernemer geeft aan dat niets hem of haar bindt aan Rotterdam en dat hij of zij prima in een andere stad zou kunnen ondernemen. “Het is nu eenmaal zo gelopen” is dan ook een veelgehoorde quote. 
	Ondernemers hebben verschillende redenen om te ondernemen in Rotterdam. Er zijn ondernemers die hier al hun hele leven wonen, studeren en werken en ondernemers die op latere leeftijd naar de stad getrokken zijn. De binding met de stad wordt volgens ondernemers versterkt doordat Rotterdam steeds aantrekkelijker wordt door de aanwezige architectuur en het culturele aanbod. Festivals trekken bijvoorbeeld mensen naar de stad toe. 
	De Rotterdamse mentaliteit wordt vaak als reden genoemd om te willen ondernemen in Rotterdam. Volgens sommige ondernemers wordt de Rotterdamse mentaliteit gekenmerkt door onder andere nuchterheid, eerlijkheid en hard willen werken. Ook wordt de Rotterdamse mentaliteit omschreven als niet klagen, maar werken. Zo noemen ondernemers de stad een “werkstad” met een “no-nonsense aanpak”. De mentaliteit wordt door de ondernemers vaak vergeleken met andere steden. Zo vinden Rotterdamse ondernemers steden in het Zui
	-

	Volgens veel ondernemers is Rotterdam een levendige stad, vergeleken met kleinere omliggende steden. De diversiteit aan inwoners en aanbod maakt het een aantrekkelijke stad voor hen om te ondernemen. Daarbij komt dat, vergeleken met Amsterdam, de huurprijzen nog betaalbaar zijn. 
	Rotterdam en Amsterdam worden vaak door ondernemers op diverse gebieden met elkaar vergeleken. Naar mening van enkele ondernemers uit de detailhandel zijn winkels in Rotterdam meer servicegericht dan winkels in Amsterdam, wat voor een prettigere winkelervaring zorgt. Dit komt volgens hen doordat het in Amsterdam drukker is, en het daardoor niet nodig is om klanten aan de winkel te binden. Er komen immers altijd klanten, zoals toeristen en dagjesmensen. 
	Dat Rotterdam steeds meer op de kaart wordt gezet merken veel ondernemers op. Ondernemers hebben hier profijt van, doordat er meer bezoekers naar Rotterdam komen en de stad steeds positiever in verschillende media verschijnt. Ondernemers hebben door dat de gemeente zichzelf op een bepaalde manier aan het profileren is als stad. Zo staat Rotterdam in veel verschillende top 10 lijstjes. Ondernemers vinden dit leuk, omdat de stad op deze manier op een positieve manier in het nieuws komt. De ondernemers geven a

	Blik op het aantrekken van hoogopgeleiden .
	Blik op het aantrekken van hoogopgeleiden .
	Blik op het aantrekken van hoogopgeleiden .
	De term ‘hoogopgeleiden’ roept bij de ondernemers overwegend een negatieve associatie op, omdat de ondernemers zelf ook niet altijd hoogopgeleid zijn. Hierdoor voelen zij zich teniet gedaan of niet goed genoeg. Zelf spreken de ondernemers over ‘mensen met meer geld’ of ‘meerverdieners’, omdat mensen die een hoge opleiding hebben gehad niet altijd meerwaarde voor de ondernemers kunnen bieden en mensen met meer geld wel. De ondernemers vinden het daarom vooral belangrijk dat er mensen met meer geld worden aan
	Voor horecagelegenheden in het hogere segment, alsmede voor ondernemingen die producten verkopen of diensten verlenen waar met name hoogopgeleiden gebruik van maken, is er direct voordeel wanneer er meer hoogopgeleiden in een stad wonen. Deze ondernemers geven aan dat hoogopgeleiden namelijk meer te besteden hebben en om die reden vaker gebruik maken van dergelijke voorzieningen. 

	Figure
	Daarnaast vinden zakelijke dienstverleners in het hogere segment het een positieve ontwikkeling dat er meer hoogopgeleiden aangetrokken worden, omdat dit bijdraagt aan een betere leefomgeving. Zo zorgen hoogopgeleiden volgens ondernemers voor minder overlast en blijft het op straat netjes. Ook vinden ondernemers het een positieve ontwikkeling, omdat hoogopgeleiden vaker betrokken willen zijn bij beslissingen over de stad en meer cultureel geïnteresseerd zijn. Dit uit zich in het bezoeken van onder andere mu
	Daarnaast vinden zakelijke dienstverleners in het hogere segment het een positieve ontwikkeling dat er meer hoogopgeleiden aangetrokken worden, omdat dit bijdraagt aan een betere leefomgeving. Zo zorgen hoogopgeleiden volgens ondernemers voor minder overlast en blijft het op straat netjes. Ook vinden ondernemers het een positieve ontwikkeling, omdat hoogopgeleiden vaker betrokken willen zijn bij beslissingen over de stad en meer cultureel geïnteresseerd zijn. Dit uit zich in het bezoeken van onder andere mu
	Ondernemers geven aan dat hoogopgeleiden aan de stad gebonden kunnen worden door divers aanbod. Zo geven veel ondernemers aan dat zij het prettig vinden om in Rotterdam te wonen en te ondernemen, door het grote aanbod aan kunst en cultuur. Zo bezoeken zij graag festivals in de zomer, maar is ook de museumnacht een populair evenement. Daarbij komt kijken dat zij het een goede ontwikkeling vinden dat er zo veel gebieden in Rotterdam in opkomst zijn. Zo kennen veel ondernemers de Witte de Withstraat nog van vr
	Daarnaast is woningaanbod volgens hen ook een belangrijke factor om hoogopgeleiden te binden. Er moet volgens ondernemers genoeg nieuwbouw beschikbaar zijn. Veel ondernemers geven aan dat zij het goed vinden dat bepaalde gebouwen gerenoveerd of verbouwd worden naar appartementen en lofts. Echter geven sommige ondernemers ook aan aan dat zij het jammer vinden dat bepaalde oude gebouwen gerenoveerd of verbouwd worden, zij zouden graag in deze oude panden willen ondernemen, omdat het sfeer heeft. 


	De rol van micro ondernemers 
	De rol van micro ondernemers 
	De rol van micro ondernemers 
	Opvallend is dat micro-ondernemers het erg belangrijk vinden dat er meer hoogopgeleiden aangetrokken worden, maar dat zij daar weinig input van henzelf in zien. Wanneer aan de ondernemers gevraagd wordt hoe zij kunnen bijdragen aan het aantrekken van hoogopgeleiden, weten zij vaak niet hoe zij hierin een rol kunnen vervullen. De belangrijke rol die zij kunnen hebben in het binden van hoogopgeleiden, bijvoorbeeld door het creëren van een prettige werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden en ontplooiingsmogel
	studieaanbod, voor zowel internationale als Nederlandse studenten, kan bijdragen aan het aantrekken van hoogopgeleiden. Daarnaast noemen ondernemers dat er genoeg woningaanbod moet komen voor hoogopgeleide starters en studenten, waarin het aanbrengen van meer ‘groen’ in de stad ook belangrijk is. Het merendeel van de ondernemers heeft aangegeven dat een goede mix van horeca, cultuur en kunst belangrijk is voor Rotterdam om hoogopgeleiden aan te trekken, omdat dit voor sfeer zorgt. 
	De verantwoordelijkheid voor het aantrekken van hoogopgeleiden betrekken veel ondernemers niet op zichzelf, maar voornamelijk op de gemeente. De gemeente kan het klimaat van de stad volgens hen namelijk op grotere schaal beïnvloeden dan ondernemers zelf. Volgens ondernemers is het belangrijk dat de gemeente hoogopgeleiden die al in Rotterdam wonen vasthoudt, in plaats van teveel energie steken in het aantrekken van nieuwe hoogopgeleiden. Het aantrekken van hoogopgeleiden en hen behouden moet volgens de onde

	“Als er alleen hoogopgeleide yuppen worden aangetrokken die daarna weer wegtrekken schiet het niet op. Die investeren alleen in de horeca en kledingwinkels, niet in de stad zelf.” 
	Figure
	Wanneer ondernemers vooral doelgroepen in het hogere segment bedienen, geven zij aan dat hun product of dienst aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Op het moment dat ondernemers een hoger segment bedienen, letten zij er soms zelf op dat zij ook personeel aannemen dat hoger opgeleid is, zodat de doelgroep optimaal bediend wordt. Ondernemers die iets unieks of speciaals aanbieden zeggen bij te dragen aan een meer diverse stad, waardoor de stad aantrekkelijker wordt om in te wonen. Door deze b
	Wanneer ondernemers vooral doelgroepen in het hogere segment bedienen, geven zij aan dat hun product of dienst aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Op het moment dat ondernemers een hoger segment bedienen, letten zij er soms zelf op dat zij ook personeel aannemen dat hoger opgeleid is, zodat de doelgroep optimaal bediend wordt. Ondernemers die iets unieks of speciaals aanbieden zeggen bij te dragen aan een meer diverse stad, waardoor de stad aantrekkelijker wordt om in te wonen. Door deze b
	De ondernemers werken graag met Rotterdams personeel, zij zoeken dan ook veelal gericht naar Rotterdammers bij het vervullen van vacatures. Er zijn op deze manier minder reiskosten en er is minder risico dat het openbaar vervoer niet werkt of dat er files zijn. Door deze opvattingen zijn zij gericht op het aannemen van Rotterdams personeel, waarmee zij een belangrijke rol vervullen voor de Rotterdamse arbeidsmarkt. Opleidingsniveau is daarbij voor hen niet altijd even relevant. De werkhouding, inzet en het 

	HET KRACHTENKOMPAS 
	Uit eerder social marketing onderzoek onder studenten, young professionals, gezinnen, mensen zonder kinderen en herontdekkers, is gebleken dat bepaalde aspecten van een stad belangrijk zijn om de stad op positieve wijze te beleven en de binding te verstevigen. Deze elementen zijn samengevat in het “Krachtenkompas van Rotterdam”. Samen met ondernemers is geëvalueerd in hoeverre deze elementen voor hen van belang zijn. 
	Uit eerder social marketing onderzoek onder studenten, young professionals, gezinnen, mensen zonder kinderen en herontdekkers, is gebleken dat bepaalde aspecten van een stad belangrijk zijn om de stad op positieve wijze te beleven en de binding te verstevigen. Deze elementen zijn samengevat in het “Krachtenkompas van Rotterdam”. Samen met ondernemers is geëvalueerd in hoeverre deze elementen voor hen van belang zijn. 
	-



	Rotterdam als veilige stad 
	Rotterdam als veilige stad 
	Rotterdam als veilige stad 
	Het merendeel van de ondernemers heeft aangegeven zich veilig te voelen in het eigen werk- en leefgebied. Andere gebieden van Rotterdam worden soms vermeden omdat deze een slechte naam hebben. Gebieden als het centrum en Kralingen worden over het algemeen als veilig ervaren, gebieden als Spangen en Rotterdam-Zuid worden als onveilig ervaren. Het is op te merken dat alle ondernemers veiligheid linken aan high impact crimes zoals overvallen, en meestal niet aan kleinere incidenten zoals vandalisme. 
	Er is een duidelijk verschil te bemerken tussen ondernemers en hun blik op veiligheid. Zo voelen ondernemers in de horeca en de detailhandel zich kwetsbaarder, doordat er contant geld aanwezig is in de onderneming. Hierdoor is de kans op een beroving of inbraak groter dan bij ondernemingen die geen cash geld in huis hebben. Uit het onderzoek blijkt dat deze typen ondernemers preventieve maatregelen nemen. Deze preventie uit zich bijvoorbeeld in het eerder sluiten van het pand als de buren dit ook doen. Leeg
	-

	Ondernemers in de zakelijke dienstverlening voelen zich kwetsbaar wanneer er dure apparaten, producten of materialen in de onderneming aanwezig zijn. Ook zij nemen preventieve maatregelen, door bijvoorbeeld beveiligingssystemen te 
	Ondernemers in de zakelijke dienstverlening voelen zich kwetsbaar wanneer er dure apparaten, producten of materialen in de onderneming aanwezig zijn. Ook zij nemen preventieve maatregelen, door bijvoorbeeld beveiligingssystemen te 
	Buiten de preventieve maatregelen om, is de onderlinge sociale controle van kleine ondernemers die naast elkaar gevestigd zijn groot. Men houdt graag een oogje voor elkaar in het zeil. 

	De ondernemers lijken weinig bezig te zijn met cybercrime. Er is meer angst voor overvallen of diefstal door het eigen personeel. Ondernemers die veel op internet ondernemen staan wel stil bij virussen en hacks, echter is er veel onduidelijkheid en onbekendheid. Daarnaast heerst het gevoel dat er niets tegen te doen is. 

	Rotterdam als levendige stad 
	Rotterdam als levendige stad 
	  
	De ondernemers geven aan dat zij Rotterdam een levendige stad vinden. Ze vinden het leuk om te zien dat er veel gebeurt in de stad en dat er, ook na werktijd, veel te doen is in het centrum. Ondernemers geven aan dat ook omringende gebieden, die net buiten het centrum vallen, steeds levendiger worden. Ook dit vinden de ondernemers leuk om te zien, omdat er op deze manier steeds meer te doen is in hun eigen werkomgeving, zonder dat zij naar het centrum hoeven. Zo geven ondernemers aan dat zij het prettig vin
	Op het gebied van levendigheid vinden ondernemers dat Rotterdam in vergelijking met vroeger vooral levendiger is geworden. Rotterdam was volgens hen vroeger meer een arbeidersstad, waardoor er doordeweeks niet veel mensen op straat waren. Deze levendigheid komt ook doordat er meer evenementen worden georganiseerd. Door sommige ondernemers wordt gezegd dat deze ontwikkeling niet de verkeerde kant op moet gaan, de levendigheid moet bijvoorbeeld niet voor overlast gaan zorgen. 
	installeren. 


	Rotterdam als diverse stad 
	Rotterdam als diverse stad 
	Rotterdam als diverse stad 
	  
	De meeste ondernemers vinden Rotterdam in zijn geheel een diverse stad. Dit gaat over diversiteit qua mensen, winkels, architectuur, kunst en evenementen. Dit draagt volgens sommige ondernemers bij aan het ondernemen door het aantrekken van verschillende klanten en het bieden van inspiratie. Door de diversiteit in personen wordt het winkelaanbod en het horeca-aanbod ook meer divers. 
	Om de diversiteit van Rotterdam te behouden vinden ondernemers het echter zeer belangrijk dat Rotterdam qua inwoners een gemengde stad blijft. De reden dat de stad volgens ondernemers toeristen trekt, is de diversiteit in architectuur en cultuur. Het feit dat “alles en iedereen” hier met elkaar en door elkaar heen kan leven maakt het voor de ondernemers een unieke stad. Daarnaast lost het volgens ondernemers het armoedeprobleem niet op als er meer hoogopgeleiden komen wonen; zij hebben weliswaar meer te bes

	Figure

	Rotterdam als verbonden stad 
	Rotterdam als verbonden stad 
	Rotterdam als verbonden stad 
	  
	Het is opvallend dat ondernemers bij verbondenheid direct denken aan sociale verbondenheid, in tegenstelling tot de andere Sterke Schouders doelgroepen. Verbondenheid met andere ondernemers, verbondenheid tussen de gemeente en de ondernemers of de verbondenheid met de stad worden veelvuldig benoemd. De ondernemers vinden Rotterdam geen sterk verbonden stad; zij voelen zich eerder verbonden met hun directe omgeving. Het ondernemers-bestaan in Rotterdam kan voor sommigen eenzaam aanvoelen. 
	Sommige ondernemers voelen zich verbonden door de winkeliersverenigingen of de buurt WhatsApp groepen. Ondernemers zonder directe buren of waarvan de buren op een aantal honderd meter afstand liggen, hebben niet altijd goed contact met de buren. Vaak omdat de ondernemingen te erg verschillen van elkaar en er geen behoefte is aan direct contact. 

	Rotterdam als natuurlijke stad 
	Rotterdam als natuurlijke stad 
	  
	Een bijzondere associatie die ondernemers hebben met een natuurlijke stad, is de sociale associatie van een natuurlijke omgang. Veel ondernemers vinden dat er op een natuurlijke manier met elkaar omgegaan wordt in Rotterdam. Zo is er goed contact met bewoners in de woon- en werkomgeving en hebben ondernemers een open en eerlijke relatie met hun klanten. Hierin verwijzen ondernemers naar het feit dat zij op een eerlijke, oprechte en duidelijke manier communiceren. Dit is volgens hen niet “gemaakt” of “nep”, 
	Ondernemers hebben verschillende meningen over of Rotterdam over genoeg natuur beschikt. Zo geven de ondernemers aan dat zij het groen en de parken gezellig vinden, echter er niet altijd evenveel gebruik van maken. Andere ondernemers vinden de parken te klein en vinden dat er te weinig parken zijn, vooral in vergelijking met andere grote steden zoals New York, Londen en Amsterdam. De ondernemers vinden dat er meer groen in de stad mag komen. Zij geven aan dat meer ‘groen’ in de stad meer hoogopgeleiden kan 

	Rotterdam als gezonde stad 
	Rotterdam als gezonde stad 
	  
	Of Rotterdam een gezonde stad is wordt door ondernemers verschillend geïnterpreteerd. Veel ondernemers vinden bijvoorbeeld dat er veel aanbod is dat een gezonde leefstijl faciliteert. Hieronder vallen bijvoorbeeld een breed sportaanbod, biologische winkels en een gezonder aanbod qua eten in de horeca. Daarentegen vinden zij vaak ook dat Rotterdam zich nog wel meer kan inspannen om ongezonde situaties te verkleinen. Ondernemers spreken bijvoorbeeld vaak over luchtvervuiling. Volgens sommige ondernemers legt 
	Een opvallende associatie die ondernemers hebben bij ‘gezonde stad’, en die andere segmenten niet hebben geuit, is de mate van bedrijvigheid. Rotterdam wordt als een gezonde stad gezien omdat er veel bedrijvigheid is, er wordt veel gebouwd. Dit laat ondernemers zien dat er aan de stad gewerkt wordt. De sociale en economische groei van de stad kenmerkt volgens hen een gezonde stad. 

	Rotterdam als betrokken stad 
	Rotterdam als betrokken stad 
	  
	Ondernemers vinden zichzelf erg betrokken bij de stad, vanuit het oogpunt dat zij ervoor hebben gekozen om in Rotterdam te ondernemen. De een is meer betrokken bij het gebied waar zij ondernemen dan de ander. Dit heeft te maken met het verschil in drijfveren. Ondernemers vinden de stad Rotterdam echter niet betrokken bij hen als ondernemer. In tegenstelling tot de andere segmenten van Sterke Schouders, associeren ondernemers een betrokken stad met name met de betrokkenheid van de gemeente bij hun ondernemin
	Creatieve ondernemers vinden vaker dat de gemeente wel betrokken is bij de ondernemers. Zo vinden zij het fijn dat zij in goedkope panden mogen ondernemen, tegen lagere huurprijzen. Daarnaast ontvangen creatieve ondernemers soms subsidie, geven zij aan. Zij hebben sterker het gevoel dat de gemeente hen helpt bij het ondernemen. 


	Rotterdam als vooruitstrevende stad 
	Rotterdam als vooruitstrevende stad 
	Rotterdam als vooruitstrevende stad 
	  
	Rotterdam wordt door veel ondernemers gezien als een vooruitstrevende stad, alhoewel dit nog veel vooruitstrevender mag van hen. Zo kunnen er nog meer evenementen naar de stad worden gehaald en mogen er volgens ondernemers meer gebouwen toegevoegd worden aan de skyline. Ook benoemen zij vooruitstrevendheid als meer lef tonen. Rotterdam mag daar volgens hen sprongen in maken, bijvoorbeeld door het aanleggen van een monorail waarmee de stad te bereiken is voor forenzen en bezoekers van buitenaf, zodat het par
	De ondernemers geven aan dat het positief voor hen is dat Rotterdam aan het vernieuwen is. Hierdoor worden meer hoogopgeleiden aangetrokken. Echter geven ondernemers aan dat Amsterdam een voorloper is het gebied van trends en dat er daar veel meer kleine ondernemers zijn die voor een grote groep mensen aantrekkelijk zijn. Zo wordt er steeds duurzamer gegeten, zowel door bezoekers in Rotterdam als door de ondernemers zelf. Echter is het duurzame aanbod in Rotterdam volgens de ondernemers erg klein. Dit is vo
	Het feit dat ondernemers die iets doen met opkomende trend zich onvoldoende in Rotterdam vestigen, heeft volgens ondernemers te maken met het feit dat deze ondernemers koplopers zij die geen groot budget hebben. De panden zijn te duur of de huurcontracten zijn te ‘gevaarlijk’, waardoor deze kleine ondernemers met focus op trends zich liever vestigen in steden buiten Rotterdam waar de trend zich al verder heeft ontwikkeld en waardoor de markt daarmee groter is. 

	“De regelgeving heeft juist een averechts effect. Als het allemaal iets losser zou zijn, zou ik sneller mensen aannemen. Nu durf ik het niet, omdat ik geen proeftijd meer mag geven en ook snel aan een vast contract vast zit. Terwijl, als ik mensen zou aannemen, we zouden kunnen groeien en ik ze sneller een vast contract zou kunnen geven.” 


	DOELGROEP IN BEELD. 
	DOELGROEP IN BEELD. 
	DOELGROEP IN BEELD. 
	De doelgroep is het vertrekpunt van waaruit social marketing redeneert en blijft centraal staan tijdens het ontwikkelen van een succesvolle strategie. Naast verschillende drijfveren die ondernemers typeren en verdelen in verschillende subsegmenten, bestaan er overkoepelende kenmerken van de ondernemers. Deze kenmerken zijn passie, waardering en autonomie. 
	Passie 
	Passie 
	Passie is voor de ondernemers een mantra en signatuur waarmee zij aangeven dat zij veel plezier aan het werk beleven. Passie is daarnaast ook datgene zij in partners zoeken. De gemeente zou wat hen betreft meer passie mogen uitstralen. De ondernemers vinden het soms vrij gekunsteld en vinden het jammer dat de gemeente zich niet tot weinig richt op de kleine ondernemers die vanuit passie handelen. Op dit vlak is een grote afstand te bemerken tussen de gemeente en de ondernemers; zij ervaren dat de gemeente z


	Waardering 
	Waardering 
	Waardering 
	De micro-ondernemers hebben grote behoefte aan erkenning en waardering. De ondernemers hebben het gevoel niet te worden gezien en gewaardeerd door de gemeente. Veel van de ondernemers voelen zich als kleinere onderneming in Rotterdam vaak vergeten of onzichtbaar. Volgens hen gaat de aandacht altijd uit naar óf grote ondernemers, óf naar zzp’ers. Grote ondernemers krijgen volgens de doelgroep vaak ruimte om hun plannen kenbaar te maken bij de burgemeester of op grotere evenementen. Of zij worden gevraagd voo

	De ondernemers geven aan dat juist de kleine ondernemingen worstelen met veel vragen en minder makkelijk geholpen worden. In de ogen van de ondernemers zijn het de kleine ondernemingen die de stad dragen: zij zorgen voor werkgelegenheid in de stad, zij zorgen voor levendigheid en gezelligheid en zij leveren lokale meerwaarde. 

	Autonomie  
	Autonomie  
	Vrijheid in handelen vinden de ondernemers belangrijk. Zelf het beleid, de openingstijden en andere bedrijfskenmerken kunnen bepalen is essentieel voor hen. Dit is voor sommige ondernemers belangrijker dan winst maken. Deze vrijheid uit zich ook in persoonlijkheidskenmerken. Zo zien ondernemers hun persoonlijkheidskenmerken als een belangrijke toevoeging aan de te leveren producten of diensten; zij zoeken de autonomie om zich hierin vrij te bewegen. Autonomie hebben betekent voor de micro-ondernemers ook da
	TWEE TYPEN ONDERNEMERS 
	Naast de overkoepelende kernmerken die ondernemers typeren, zijn er persoonspecifieke kenmerken die sterk van elkaar verschillen. Allereerst is een duidelijk verschil te zien tussen twee type ondernemers: ‘geboren ondernemers’ en ‘geworden ondernemers’. Vervolgens volgt er een splitsing in drie drijfveren. 
	Naast de overkoepelende kernmerken die ondernemers typeren, zijn er persoonspecifieke kenmerken die sterk van elkaar verschillen. Allereerst is een duidelijk verschil te zien tussen twee type ondernemers: ‘geboren ondernemers’ en ‘geworden ondernemers’. Vervolgens volgt er een splitsing in drie drijfveren. 


	De geboren ondernemer 
	De geboren ondernemer 
	De geboren ondernemer 
	De geboren ondernemer heeft altijd al willen ondernemen en wacht op de juiste samenloop van omstandigheden. Hierin is het bijvoorbeeld belangrijk dat hij of zij zich in een stabiele financiële situatie bevindt, een goede investeringskans krijgt, een levensvatbaar idee heeft of een netwerk heeft opgebouwd om van start te kunnen. Voor de geboren ondernemer maakt het in de meeste gevallen niet uit wat voor type onderneming het betreft. Het ondernemen is het doel, het product of de dienst is het middel. De gebo


	De geworden ondernemer 
	De geworden ondernemer 
	De geworden ondernemer 
	De geworden ondernemer verschilt van de geboren ondernemer in het opzicht dat ondernemen voor dit type geen voorbedachte rade was, of een wens. Het is ontstaan door verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld een specifiek lifeevent of talent. Bij de geworden ondernemers staat het product of de dienst centraal, niet het ondernemen zelf. De geworden ondernemer heeft meer inhoudelijke kennis over het product of de dienst die hij op de markt wil brengen, en minder over het ondernemen zelf. Het product of de die
	-


	Een subsegment van de geworden ondernemer is de zzp’er. Zzp’ers verschillen wezenlijk van andere kleine ondernemers: zij lijken vaker online te werken en halen vaker online klanten binnen. Omdat zij vaak vanuit huis werken is het niet noodzakelijk een pand te hebben; voldoende aantrekkelijke flexplekken in de stad zijn voor hen belangrijk. Ook evenementen die in de stad georganiseerd worden zijn belangrijk voor zzp’ers, waar zij (informeel) kunnen netwerken. Sociale media speelt hier een belangrijke rol in.
	Omdat ‘de geboren ondernemer’ en de ‘geworden ondernemer’ elkaars tegenpolen lijken te zijn qua behoeften bij het onder nemen, zouden zij elkaar juist kunnen helpen. Dit zou in de vorm van een coaching-, mentor of buddytraject kunnen zijn waarbij zij elkaar aan kunnen vullen, afhankelijk van wat voor kennis zij nodig hebben. De geboren ondernemer bezit meer procesmatige kennis, terwijl de geworden ondernemer meer productkennis bevat. Op deze manier kunnen Rotterdamse ondernemers elkaar onder steunen. 
	Omdat ‘de geboren ondernemer’ en de ‘geworden ondernemer’ elkaars tegenpolen lijken te zijn qua behoeften bij het onder nemen, zouden zij elkaar juist kunnen helpen. Dit zou in de vorm van een coaching-, mentor of buddytraject kunnen zijn waarbij zij elkaar aan kunnen vullen, afhankelijk van wat voor kennis zij nodig hebben. De geboren ondernemer bezit meer procesmatige kennis, terwijl de geworden ondernemer meer productkennis bevat. Op deze manier kunnen Rotterdamse ondernemers elkaar onder steunen. 

	Figure
	Bij de geboren ondernemer staat het ondernemen centraal. Het product of de dienst is het middel om het doel te bereiken. De ‘geboren ondernemer’ heeft veel kennis over de procesmatige zaken van het ondernemen. Hier heeft de ondernemer feeling bij. Dit type ondernemer heeft behoefte aan ondersteuning omtrent de doorontwikkeling van het specifieke product of dienst die met de onderneming wordt aangeboden. 

	DE GEBOREN ONDERNEMER .
	DE GEBOREN ONDERNEMER .
	De geboren ondernemers zijn al bij het begin van de Sterke Schouders doelgroepen terug te vinden bij de segmenten ‘studenten’ en ‘young professionals’. In de meeste gevallen volgden zij een studie die gericht is op ondernemen, zoals bijvoorbeeld bij de Erasmus Universiteit (Centre for Entrepreneurship), de Hogeschool Rotterdam (Small Business en Retail Management) of InHolland (Business Studies Ondernemen). Wanneer studenten geboren ondernemers zijn, willen zij vaak al tijdens de studie ondernemen. Zij lope
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	Geboren ondernemers gaan makkelijker om met het nemen van risico’s dan geworden ondernemers. Advies van experts op het gebied van wat de onderneming aanbiedt kan geboren ondernemers goed ondersteunen, omdat zij zich soms begeven op product- of dienstterreinen waar ze geen verstand van hebben. Dit geldt ook voor marketingkennis. Tips over het bereiken van de doelgroep zijn belangrijk omdat de geboren ondernemer niet altijd gevoel heeft met het product of de dienst die hij of zij aanbiedt. Het product of de d
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	De geworden ondernemer heeft minder kennis van het onder nemen zelf. Hij of zij heeft vaak een specifiek talent en hierop draait het bedrijf. Als het bedrijf klein blijft is dat goed te doen. Echter, als het bedrijf groeit bestaat de kans dat zij in de knoop raken. De geworden ondernemer moet als het ware het ondernemen in de vingers krijgen en mist soms procesmatige informatie, zoals financiële regelingen, systemen die intern gebruikt kunnen worden en strategieën bij het ondernemen. 
	De geworden ondernemer heeft minder kennis van het onder nemen zelf. Hij of zij heeft vaak een specifiek talent en hierop draait het bedrijf. Als het bedrijf klein blijft is dat goed te doen. Echter, als het bedrijf groeit bestaat de kans dat zij in de knoop raken. De geworden ondernemer moet als het ware het ondernemen in de vingers krijgen en mist soms procesmatige informatie, zoals financiële regelingen, systemen die intern gebruikt kunnen worden en strategieën bij het ondernemen. 

	DE GEWORDEN ONDERNEMER 
	Sommige geworden ondernemers besloten na een life event -zoals zwanger worden of in een uitkering belanden- om voor zichzelf te beginnen. Een eigen zaak hebben was voor het life event geen droom of doel van de ondernemer; het is ontstaan. Naast de ondernemers die gestart zijn na een life event, is het mogelijk dat de geworden ondernemer geen andere optie zag dan voor zichzelf te beginnen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet eens was met de gang van zaken bij een werkgever en het idee ontwikkelde dat het 
	Sommige geworden ondernemers besloten na een life event -zoals zwanger worden of in een uitkering belanden- om voor zichzelf te beginnen. Een eigen zaak hebben was voor het life event geen droom of doel van de ondernemer; het is ontstaan. Naast de ondernemers die gestart zijn na een life event, is het mogelijk dat de geworden ondernemer geen andere optie zag dan voor zichzelf te beginnen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet eens was met de gang van zaken bij een werkgever en het idee ontwikkelde dat het 
	De geworden ondernemer wil hulp bij zaken waarvan zij van tevoren niet weten dat zij ermee in aanraking te komen. Daarnaast heeft de geworden ondernemer ondersteuning nodig bij het kweken van een “ondernemersmindset”. 

	DE DRIE DRIJFVEREN 
	Ten grondslag aan de motivaties en behoeften bij beide type ondernemers blijken een drietal drijfveren te liggen waarop de ondernemers onderling te segmenteren zijn. Iedere drijfveer kent unieke motivaties, barrières en behoeften en iedere drijfveer vereist ook een andere rol voor de gemeente. Belangrijk is om te realiseren dat een ondernemer meerdere van de drie drijfveren kan hebben: in de praktijk is geconstateerd dat er meestal sprake is van een mix van drijfveren. Er is echter altijd één drijfveer domi
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	Dit deel van de ondernemers onderneemt vanuit de drijfveer vrijheid. Dit kan voor ondernemers een verschillende betekenis hebben. Zo onderneemt de een omdat hij of zij het prettig vindt om niet voor een baas te hoeven werken en daardoor de onderneming een zelf gekozen richting op kan sturen. Deze ondernemer is gaan ondernemen om een eigen koers te kunnen varen zonder daar de goedkeuring van anderen voor nodig te hebben. Door niet gebonden te zijn aan een organisatie of werkgever, kan de ondernemer alles zel
	Vrijheid kan ook gezien worden als het kunnen nastreven van de eigen dromen, visies en wensen. Deze vrijheid kan zich uiten in verschillende dingen, zoals het zelf kunnen bepalen van openingstijden, targets, of klanten die men wel of niet wil helpen. Ook is het als eigen baas mogelijk om de onderneming in te richten met eigen regels, in plaats van die van een ander, en vinden sommige ondernemers het leuk hun eigen identiteit terug te laten komen in het bedrijf. Ondernemers die ondernemen vanuit de drijfveer
	Vrijheid heeft ook te maken met de locatie waar er ondernomen wordt. Sommige ondernemers vinden vrijheid qua openingstijden belangrijk. Een locatie als de Markthal is meerdere keren door ondernemers als een onaantrekkelijke plek om te ondernemen bestempeld. Dit komt doordat de openingstijden extern gereguleerd worden. De vrijheid in openingstijden benoemen sommige ondernemers die buiten het centrum ondernemen ook. Zij zien het als een voordeel niet in het centrum te zitten, zodat de onderneming bijvoorbeeld
	VRIJHEID GENIETEN .

	Figure
	VERSCHIL MAKEN. 
	Ondernemers met deze drijfveer ondernemen vanuit de intrinsieke motivatie iets te willen veranderen of een verschil te willen maken. Zij hebben vaak inspirerende doelen en dromen waarin zij iets bij willen dragen aan een bepaald probleem, vraagstuk, gebied of aan het ondersteunen van bepaalde doelgroepen. Zij vinden het belangrijk dat hun werk van betekenis is en dat zij iets kunnen bijdragen. Het verschil willen maken uit zich op verschillende manieren: een verschil willen maken voor de klanten, voor een b
	Voor deze ondernemers is een winstoogmerk vaak minder belangrijk. Dit type ondernemer wil waardering krijgen voor het werk dat ze doen. Zij willen het gevoel hebben dat de gemeente hun werk erkent alszijnde een bijdrage aan de samenleving. Dit soort ondernemers is op zoek naar samenwerking in de letterlijke betekenis van het woord; samen ontwikkelen, samen denken en samen ergens naartoe werken. Samenwerken om nog meer waarde te kunnen bieden past bij hen. Dit type ondernemer heeft dan ook juist behoefte aan
	Er is een groot aantal ondernemers met deze drijfveer die sterk de behoefte heeft aan een samenwerking met de gemeente. Zij vinden dat zij, middels hun onderneming, een verschil kunnen maken. Zij zouden graag met de gemeente rond de tafel willen zitten, om met hun ervaringen te kijken hoe dit verder gebracht kan worden in Rotterdam. De ondernemers hebben het idee dat de gemeente niet door heeft hoeveel bijdrage zij met de onderneming kunnen leveren en denken dat hier meer uit te halen valt. 
	De ondernemer met deze drijfveer onderneemt vanuit de drijfveer om aanzien en status te hebben. Dit type ondernemer vindt het belangrijk dat een goedlopende onderneming gekoppeld kan worden aan de persoonlijke status. Wanneer ondernemers deze drijfveer hebben, zijn zij vooral bezig met het proces om “nog beter” te worden in dat wat zij doen. Dit type ondernemer werkt niet vanuit een grote passie of de drijfveer om waarde te bieden; zij willen groeien en groter worden voor hun eigen geluk. 
	De ondernemer met deze drijfveer onderneemt vanuit de drijfveer om aanzien en status te hebben. Dit type ondernemer vindt het belangrijk dat een goedlopende onderneming gekoppeld kan worden aan de persoonlijke status. Wanneer ondernemers deze drijfveer hebben, zijn zij vooral bezig met het proces om “nog beter” te worden in dat wat zij doen. Dit type ondernemer werkt niet vanuit een grote passie of de drijfveer om waarde te bieden; zij willen groeien en groter worden voor hun eigen geluk. 
	Dit type ondernemer is wel op zoek naar samenwerking met anderen, maar puur vanuit het eigen perspectief om te blijven groeien en er zelf beter van te worden. Om deze reden is de ondernemer regelmatig aanwezig bij netwerkevenementen of organiseert de ondernemer zelf regelmatig borrels voor het eigen netwerk. Dit type ondernemer vindt het prettig om op een voetstuk te worden geplaatst als blijk van waardering. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de statusgerichte ondernemer denkt, omdat hij vaak een goed o
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	Dit type ondernemer heeft behoefte aan een aantal vaste personeelsleden, omdat zij de groei mogelijk maken en het draagvlak binnen de organisatie creëren. In tijden van groei is het aantrekkelijker om met flexibel personeel te werken, omdat er op deze manier gemakkelijk geschoven kan worden in uren en mankracht op het moment dat er even iets minder werk ligt. Op deze manier zijn de medewerkers van de statusgerichte ondernemer een middel om te kunnen blijven groeien, waardoor de medewerkers altijd vervangbaa
	STATUS HEBBEN. 
	BELANGRIJKE VOORZIENINGEN. 
	Ondernemers hebben verschillende redenen om een locatie voor hun onderneming te kiezen, waaronder bereikbaarheid, welke winkels in de buurt zitten, of de doelgroep dichtbij woont of wat de sfeer in de buurt is. Ook is het pand voor bepaalde ondernemers erg belangrijk. Dit moet bijvoorbeeld de juiste uitstraling hebben, ruim genoeg zijn, er moeten bepaalde activiteiten plaats kunnen vinden of er moeten andere ondernemers in de buurt ondernemen waar zij zich mee kunnen identiﬁceren. 
	De sfeer kan in verschillende gebieden van Rotterdam anders aanvoelen voor ondernemers. Volgens sommige ondernemers is een wijk als Kralingen een wijk waarin buurtbewoners meer bij lokale ondernemingen kopen. Daarnaast is de wijk populair onder bepaalde ondernemers omdat de snelweg dichtbij zit. De West-Kruiskade is volgens sommige ondernemers een leuke plek om te ondernemen vanwege de diversiteit aan culturen, dit draagt volgens hen bij aan het ondernemen. Bezoekers van de West-Kruiskade worden als opener 
	Ondernemers hebben verschillende voorkeuren voor de locatie van de onderneming. Bedrijven gaan bewust op bepaalde plekken ondernemen zoals het centrum, een woongebied of een bedrijventerrein. Voor zowel het centrum als het woongebied is het belangrijk dat er een goede mix is van verschillende soorten ondernemingen met verschillende openingstijden, waardoor de straat gedurende de hele dag druk is. Als er geen horeca in de straat zit mist de gezelligheid en de sfeer vaak in de avond, het belang van de horeca 
	Ondernemen in het centrum 
	Ondernemers willen in het centrum ondernemen, omdat zij het levendige centrum en het brede scala aan bezoekers interessant vinden. Zo vinden zij het bijvoorbeeld fijn dat er steeds meer toeristen naar de stad worden getrokken, en varen zij mee op het succes van bijvoorbeeld de Markthal of de Koopgoot. Het ondernemen in het centrum van de stad is anders dan ondernemen in bijvoorbeeld Rotterdam-West of Kralingen. Zo is het centrum van de stad geen levendig woongebied en zijn er vooral grote bedrijven en merke

	“Bijvoorbeeld de sale van de grote jongens. Wij moeten met hun sale periode meevaren, omdat men ervan uitgaat dat op dat moment sale is. Je kan als kleintje niet achterblijven. Zij bepalen.” 
	Ondernemers vinden het een voordeel om in het centrum te ondernemen, omdat zij kunnen meeliften op het succes of de aanloop van andere voorzieningen zoals een bioscoop, een boekwinkel, evenementen in de stad of grote supermarkten. 
	Ondernemen in een woongebied 
	Veel ondernemers uit de detailhandel en horeca vinden het prettig om in een woongebied te ondernemen. Zij vinden de combinatie van winkels, horeca en de aanloop van bewoners gezellig. Het zorgt voor een prettige sfeer en er is goed contact met andere ondernemers en bewoners. Daarnaast geven deze ondernemers aan dat zij het leuk vinden dat er in de woonomgeving ook veel ondernemers zijn waar zij regelmatig langs gaan. Enkele ondernemers wonen in hetzelfde gebied als de onderneming. “Het is toch heerlijk dat 
	Daarnaast vinden deze ondernemers het fijn dat er meer aanloop is in een woongebied, ook zijn volgens hen mensen die in de buurt wonen eerder geneigd om een ondernemer in de buurt te bezoeken, dan in het centrum. 
	Ondernemen op een bedrijventerrein 
	Sommige ondernemers zien meer voordelen aan het ondernemen op een bedrijventerrein en zijn daarom bewust niet in het centrum gaan ondernemen. Een bedrijventerrein kan namelijk gemakkelijk bezocht worden door logistieke dienstverleners waarmee samengewerkt wordt. Dit komt doordat de onderneming goed bereikbaar is. In het centrum is namelijk meer verkeer, wat vertragingen oplevert. Daarnaast hebben panden op een bedrijventerrein vaak meer ruimte dan in de stad, terwijl de huurprijzen lager zijn. 
	-

	Een onderneming die veel klust en daardoor veel lawaai maakt is meer gebaat bij een loods buiten het centrumgebied. Als ondernemers goederen moeten vervoeren bestaat er juist de voorkeur voor een winkel die goed bereikbaar is met de auto en dus juist niet midden in het centrum gesitueerd is. 
	DE KETTING 
	Wat opvalt is dat de ondernemers een duidelijke “ketting” benoemen van voorzieningen, die hun eigen succes vergroot. Horeca vervult een belangrijke schakel in de ketting. Enerzijds omdat het voor levendigheid en meer aanloop zorgt. Anderzijds voor het gemak van de ondernemers zelf. Sommige ondernemers willen afspraken met hun klanten in representatieve horeca houden. Andere ondernemers vinden het handig om horeca in de buurt te hebben om voor het werk koffie te halen, tijdens het werk te kunnen lunchen of n
	Wat opvalt is dat de ondernemers een duidelijke “ketting” benoemen van voorzieningen, die hun eigen succes vergroot. Horeca vervult een belangrijke schakel in de ketting. Enerzijds omdat het voor levendigheid en meer aanloop zorgt. Anderzijds voor het gemak van de ondernemers zelf. Sommige ondernemers willen afspraken met hun klanten in representatieve horeca houden. Andere ondernemers vinden het handig om horeca in de buurt te hebben om voor het werk koffie te halen, tijdens het werk te kunnen lunchen of n
	Voor de kleine ondernemers is het daarnaast vaak wenselijk als er grotere, bekende winkels in de buurt zitten met dezelfde doelgroep. Als die ondernemers dezelfde doelgroep beogen aan te trekken, wordt dit door die grotere winkel makkelijker. Voor deze ondernemers is het belangrijk dat er ondernemers in de buurt gevestigd zijn die zich op dezelfde doelgroep richten, zodat die doelgroep gericht een bepaald gebied gaat bezoeken. Dat het belangrijk is dat ondernemingen die zich op dezelfde doelgroep richten vl
	-


	Voor ondernemers is het gemakkelijker om in de route van een ketting te komen als de onderneming dicht bij andere ondernemers gevestigd is. Dit is voor hen ook het voordeel van ondernemen in de stad. Daarnaast is het voor ondernemers belangrijk dat er genoeg andere voorzieningen in de buurt zitten, waar hun klanten ook gebruik van kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan horecagelegenheden, supermarkten en kappers. Zo kunnen bezoekers en klanten van ondernemers een aantal ondernemingen afgaan in een bepa
	Daarnaast fungeert de ketting als een eigen micro-netwerk. Veel kleine ondernemers willen producten en diensten van andere ondernemers in de straat kopen om elkaar te steunen. Dit is het geval voor alledaagse boodschappen, maar ook voor producten en diensten die men niet elke week, elke maand of elk jaar nodig heeft. Naast het steunen van mede-ondernemers, is een voordeel van producten en diensten van ondernemers uit de buurt ook sociale controle. Als er iets verkeerd gaat met een levering is het bijvoorbee
	“Mijn klanten hebben altijd een ketting die ze afgaan: eerst komen ze langs mij, elke zaterdagochtend al tien jaar lang. Dan gaan ze naar de banketbakker tegenover mij en doen ze een bakkie op de Binnenweg. Daarna rijden ze langs Schmidt Zeevis voor verse vis. Nu Schmidt weg is, heb ik ze al lang niet meer gezien. Jammer…” 21 
	Cross marketing 
	Cross marketing 
	Door meerdere ondernemers wordt gezegd dat het belangrijk is om samen te werken. Dit gebeurt op diverse manieren, door elkaar iets te gunnen en waar mogelijk niet hetzelfde concept als ondernemers uit de buurt uit te dragen of niet dezelfde producten te verkopen. Ondernemers die zelf pro-actiever zijn dan ondernemers in hun omgeving vinden het belastend dat andere ondernemers niet naar elkaar luisteren en elkaar juist tegenwerken. Zij zien graag samenwerkingen opbloeien, echter het initiëren van de samenwer
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	Figure
	PAND 
	Voor ondernemers die profijt hebben van buurtbewoners of klanten die voorbij lopen en daardoor van het bestaan van de onderneming afweten, is het belangrijk om een zichtbaar pand aan de straatzijde te hebben. Dit, omdat een pand op straatniveau meer bekendheid genereert dan een verdieping in een kantoorpand. Daarnaast is het voor klanten gemakkelijker om naar binnen te lopen. 
	Voor ondernemers die profijt hebben van buurtbewoners of klanten die voorbij lopen en daardoor van het bestaan van de onderneming afweten, is het belangrijk om een zichtbaar pand aan de straatzijde te hebben. Dit, omdat een pand op straatniveau meer bekendheid genereert dan een verdieping in een kantoorpand. Daarnaast is het voor klanten gemakkelijker om naar binnen te lopen. 
	In verschillende gebieden van Rotterdam hebben woningcorporaties invloed op welke ondernemer een pand kan huren en dus ook op wat voor winkels erin komen. Vaak hebben ondernemers het gevoel dat het de woningcorporaties en verhuurders alleen om het geld gaat, niet om de wijk. Een voorbeeld is het type contract dat verplicht is. Dit is voor grotere ondernemers haalbaarder dan voor kleinere ondernemers. Meerjarige contracten zijn voor kleinere ondernemers een groot risico en kan hen ervan weerhouden om door te
	In bepaalde gevallen heeft de woningcorporatie juist een positieve invloed op kleine ondernemers. In een specifiek geval werd het pand juist aan een kleinere ondernemer verhuurd, ook al wilde een andere geïnteresseerde een contract voor meerdere jaren tekenen. Dit kwam doordat de kleine ondernemer een uniek concept tot uitvoering wilde brengen in het pand, wat het straatbeeld ten goede zou komen. Dit zou volgens ondernemers vaker moeten gebeuren, omdat er door woningcorporaties en vastgoedbedrijven nog te v

	Leegstand wordt door ondernemers vaak genoemd als negatieve impact. De straat is namelijk minder aantrekkelijk door de lege panden. Het wordt door zowel ondernemers met een winkelfunctie, als ondernemers zonder winkelfunctie minder aantrekkelijk gevonden om in een omgeving te ondernemen met veel leegstand. Zo doorbreekt leegstand een ketting voor klanten, waardoor gevestigde ondernemers merken dat er minder mensen gebruik maken van de ketting waar zij onderdeel vanuit maakten vóór de leegstand. Bovendien is
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	Leegstand zou volgens sommige ondernemers tegen kunnen worden gegaan door creëren van een visie voor een bepaalde straat of een bepaald gebied. Zo kan een gebied aantrekkelijker worden als er een goede mix van detailhandel, zakelijke dienstverlening en horecazaken aanwezig is. Bij de horeca vindt men een mix van dag- en avondhoreca belangrijk. Onder daghoreca vallen bijvoorbeeld koffietentjes en broodjeszaken. Onder avondhoreca vallen restaurants en bars. Volgens de ondernemers zou de gemeente hier een bele
	Ondernemers geven regelmatig aan dat zij het prettig zouden vinden als de gemeente overzicht kan bewaken op het feit dat er in een straat een divers aanbod is aan ondernemingen. Door per gebied een dergelijke unieke ketting te ontwerpen, kunnen niet alleen ondernemers gebonden worden, maar ook de hoogopgeleide klanten. Ondernemers noemen zelf dat zij behoefte hebben aan een goede mix tussen horecazaken, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Echter vinden veel ondernemers het vervelend wanneer er teveel
	BEREIKBAARHEID 
	Wegversperringen 
	Wegversperringen 
	Een reden waarom Rotterdam geen vooruitstrevende stad is, is volgens sommige ondernemers omdat hun mening niet wordt gevraagd als het op gebiedsontwikkeling aankomt. Per gebied verschilt het namelijk in welke periode er het beste onderhoud aan de weg verricht kan worden. In een gebied waar de ondernemers afhankelijk zijn van aanloop door scholen die in de buurt zitten, zou er beter in de zomer onderhoud aan de weg verricht kunnen worden. Een straat in het centrum heeft hier weer minder baat bij. Een onderde
	-

	In het onderzoek is meerdere malen naar voren gekomen dat de ondernemers zich niet gehoord of begrepen voelen als het aankomt op wegwerkzaamheden. Zo geven de ondernemers aan wel op de hoogte te worden gesteld van de periode van de werkzaamheden, echter vinden zij het vervelend dat zij hier geen stem in hebben. De ondernemers geven aan graag hierin mee te willen denken op het moment dat de plannen worden ontwikkeld, zodat zo min mogelijk ondernemers last ervaren. Echter geven de ondernemers ook duidelijk aa
	Daarnaast vinden ondernemers het prettig dat de gemeente met hen meedenkt over eventuele oplossingen op het moment dat de onderneming minder goed bereikbaar is met de auto of het openbaar vervoer door wegversperringen. Zo zouden zij graag genoemd worden in de communicatie van de gemeente, of kan er voor de wegversperring en in het openbaar vervoer duidelijk worden aangegeven dat de ondernemers gewoon open en bereikbaar zijn. 
	-


	Daarnaast zijn de ondernemers van mening dat de gemeente moet letten op de periode waarin wegen afgezet worden. Als dit bijvoorbeeld in december gebeurt, een maand waarin mensen veel kopen, heeft dit een grote impact op winkeliers. De zomer zou een betere periode zijn, vooral voor de detailhandel. In die periode zijn er minder studenten en werkenden. Sommige ondernemers begrijpen niet dat er niet naar hun mening gevraagd wordt. Volgens hen weet de gemeente lang van tevoren dat een bouwproject plaats gaat vi
	Openbaar vervoer 
	Een voorziening die voor veel ondernemers erg belangrijk is, en hun bereikbaarheid vergroot, is het openbaar vervoer. Het ontbreken van openbaar vervoer dichtbij de onderneming kan er volgens de ondernemers namelijk voor zorgen dat sommige klanten niet komen. 
	Figure
	Parkeren .
	Parkeren .

	In het verlengde van de verbouwingen wordt er door ondernemers vaak gepraat over parkeren. Omdat het voor klanten of gasten duur is om te parkeren, denken ondernemers dat er minder mensen op de onderneming afkomen. Het gaat om parkeerplekken voor de auto en de fiets. Onder het parkeren ervaren de ondernemers verschillende irritaties: de hoge parkeerkosten, het dubbel parkeren voor laden en lossen van de ondernemer, het niet kunnen aanbieden van een bezoekerspas voor twintig minuten aan klanten en de parkeer
	-

	Verschillende ondernemers hebben zelf creatieve oplossingen bedacht. Als een ondernemer in dezelfde parkeersector als de onderneming woont, is het mogelijk klanten op de bezoekerspas van bewoners te laten parkeren, hier zit echter een limiet aan. Een van de ondernemers vraagt zich af waarom ondernemingen maar één parkeervergunning aan kunnen vragen, vooral als er meerdere eigenaren of werknemers zijn. Daarnaast zou de mogelijkheid om een bezoekerspas voor klanten of gasten te krijgen door ondernemers gewaar
	Sommige ondernemers vertellen dat particulieren een vergunning hebben voor drie of vier auto’s, zij snappen niet dat ondernemers maar één vergunning per winkel krijgen. Daarnaast duurt het soms jaren voordat een ondernemer een parkeervergunning krijgt. Het hebben van meerdere parkeervergunningen heeft daarin ook te maken met veiligheid. Als de volle kassa ’s nachts over straat moet worden gedragen en ondernemers ver moeten lopen naar de auto die op een gratis parkeerplek geparkeerd staat, kan dit volgens he
	Voor veel kleine ondernemers is het noodzakelijk om zelf te laden en lossen. Als zij dubbel geparkeerd staan om dit te doen en er scanauto’s langskomen, krijgen zij boetes. De ondernemers snappen de regelgeving maar vinden het hierdoor lastig hun werk te kunnen doen. Deze ondernemers voelen weerstand bij de gemeente omdat zij niet geholpen worden bij dit probleem. 
	De ondernemers zouden het prettig vinden wanneer zij hun klanten voor een gegeven aantal minuten gratis zouden kunnen laten parkeren. Zij vinden het vervelend dat bezoekers soms niet gratis mogen parkeren, terwijl de parkeerkosten wel omhoog blijven gaan. Zij geven aan dat er daarom minder bezoekers ‘zomaar’ even langs komen als zij verder niet in de buurt van de onderneming hoeven zijn. Veel ondernemers vinden het raar dat bewoners gratis een bezoekersvergunning aan kunnen vragen en zij niet. 
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	ONDERNEMERSNETWERKEN 
	Volgens ondernemers is vooral in het begin van de onderneming het bezoeken van ondernemersnetwerken relevant omdat in deze fases het netwerk opgebouwd moet worden en ondernemers open staan voor samenwerkingen. Ook ondernemers in latere fases staan positief tegenover ondernemers-netwerken als manier om het bestaande netwerk uit te breiden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de stad of in het vakgebied. Bij de vorm van samenwerken is duidelijk verschil te zien tussen de verschillende drijfveren v
	Volgens ondernemers is vooral in het begin van de onderneming het bezoeken van ondernemersnetwerken relevant omdat in deze fases het netwerk opgebouwd moet worden en ondernemers open staan voor samenwerkingen. Ook ondernemers in latere fases staan positief tegenover ondernemers-netwerken als manier om het bestaande netwerk uit te breiden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de stad of in het vakgebied. Bij de vorm van samenwerken is duidelijk verschil te zien tussen de verschillende drijfveren v
	Ondernemers- en winkeliersverenigingen 
	Ondernemers zijn niet altijd even positief over ondernemersverenigingen en zijn daarom geen lid. Met name het stukje ‘lid zijn’ staat hen tegen; het geeft hen een verplicht gevoel, terwijl zij juist gekenmerkt worden door autonomie. Desondanks vinden sommige ondernemers die niet actief zijn in de ondernemersvereniging het wel handig dat de vereniging bestaat, omdat diverse activiteiten gezamenlijk geregeld kunnen worden, zoals het maken van reclame. In gebieden waar geen winkeliersverenigingen of soortgelij

	Andere ondernemers denken niet veel voordeel te halen uit een vereniging, omdat er soms veel van dezelfde ondernemers in een bepaald gebied gevestigd zijn. Ondernemers- en winkeliersverenigingen worden vaak als “log” en “oud” ervaren. 
	Netwerkevenementen 
	Attituden tegenover ondernemersnetwerken zijn verschillend. Sommige ondernemers willen geen gebruik maken van ondernemersnetwerken omdat zij liever putten uit het eigen netwerk dat op een natuurlijkere manier opgebouwd kan worden. Andere ondernemers willen graag gebruik maken van ondernemers-netwerken, maar zijn van mening dat deze bijeenkomsten niet gericht zijn op micro-ondernemers. Zij hebben het gevoel dat zij vooral medewerkers van grote bedrijven tegenkomen, of zzp’ers die dingen komen halen en zelf n
	-

	De ondernemers geven aan dat het jammer is dat er niet een duidelijk overzicht is voor ondernemers, op alle verschillende thema’s met voor hen mogelijk interessante evenementen. Zo missen ondernemers best veel interessante bijeenkomsten, evenementen, beurzen of markten, terwijl zij wel behoefte hebben om hierbij aanwezig te zijn. Door het gebrek aan tijd weten zij deze evenementen niet zelf te vinden en zouden zij het fijn vinden als de gemeente hierin met hen kan meedenken. 
	Rotterdam Partners 
	De meeste kleine ondernemers zijn niet bekend met Rotterdam Partners. Indien ondernemers wel bekend zijn met Rotterdam Partners, hebben zij vaak geen beeld wat Rotterdam Partners doet. Men geeft aan nooit benaderd te worden door Rotterdam Partners. 
	Voorbeelden uit de praktijk 
	Voorbeelden uit de praktijk 
	De ondernemersvereniging van de Lijnbaan 
	De ondernemers rondom het gebied van de Lijnbaan geven aan dat het veel geld kost om bij de ondernemersvereniging te zijn aangesloten. Om deze reden zijn veel kleine ondernemers geen lid meer van de vereniging. Daarnaast geven ondernemers aan dat de ondernemersvereniging van de Lijnbaan vooral evenementen en acties organiseert op de Lijnbaan zelf. Hier hebben ondernemers van de Karel Doormanstraat geen profijt van, omdat zij juist moeten opboksen tegen de grote bezoekersaantallen van de Lijnbaan. Deze bezoe
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	De ketting van het Hoogkwartier 
	Een andere wijk waar een ondernemersvereniging de ondernemers verbindt is het Hoogkwartier. Door de inzet van de ondernemersvereniging is er meerdere malen een festival georganiseerd; Hoogkwartier proeft. De voormalig voorzitter heeft meerdere malen een budget van de gemeente gekregen om bankjes, bomen en plantenbakken neer te zetten. Een ondernemer op de Goudsesingel vindt het bestaan van een ondernemersvereniging belangrijk om elkaar te versterken. 
	-

	Daarnaast vinden ondernemers in het Hoogkwartier het prettig dat het gebied in opkomst is. Er zijn regelmatig borrels of kleinere evenementen in het weekend waar elke keer nieuwe ondernemers aanwezig zijn. De ondernemers vinden het belangrijk om elkaar in dit gebied te versterken en waar nodig te helpen. Echter zien zij een groot verschil tussen verschillende ondernemingen en zijn het vooral de horecazaken, detailhandel en creatieve zakelijke dienstverlening die elkaar weten te vinden. Daarnaast heeft het g
	RELATIE MET DE GEMEENTE. 
	RELATIE MET DE GEMEENTE. 
	Het merendeel van de ondernemers geeft aan dat zij geen positieve houding heeft ten opzichte van de werkzaamheden van de gemeente. Zo noemen zij de processen van aanvragen of het contact tussen de gemeente en de onderneming vaak “stroperig”, “log”, “niet doordacht” en “ouderwets”. Ze hebben het gevoel niet gezien te worden door de gemeente, terwijl het als kleine ondernemer volgens hen moeilijk is om te overleven. Zo is er soms naar eigen zeggen een diepe kloof tussen ondernemers en ambtenaren. 
	Contact 
	De ondernemers zijn ontevreden over het contact dat zij met de gemeente hebben. In de meeste gevallen is er geen enkel contact. In de gevallen dat er wel contact is, is dit in het kader van vergunningen of het parkeerbeleid. Met de medewerkers van deze afdelingen zijn de ervaringen slecht. De ondernemers kunnen tevreden zijn over het contact met medewerkers die hen aan de telefoon daadwerkelijk goed proberen te helpen, echter lopen zij vervolgens vast bij medewerkers in de uitvoering en de medewerkers op st
	Ondernemers die nog nooit contact gehad hebben met de gemeente vertellen ook niet te weten hoe zij contact met de juiste persoon op zouden moeten nemen. De gemeente is voor hen een onbekend en ondoordringbaar bastion. Ondernemers die al eerder contact hebben gehad met de gemeente zijn hier beter van op de hoogte. Dit komt doordat zij dan weten met wie er precies contact opgenomen kan worden voor welk project. 
	Omdat creatieve en sociale ondernemers vaker geholpen worden door de gemeente, omdat zij bijvoorbeeld subsidies krijgen of panden krijgen toegewezen, zien zij de gemeente op een iets positievere manier. Wat betreft ondernemers die meer contact hebben met de gemeente en weten waar zij moeten zijn om bepaalde dingen te bereiken, wordt er positiever over de gemeente gesproken. Volgens hen lopen ambtenaren soms echter tegen dezelfde problemen aan als ondernemers, waardoor processen lang duren. Zij erkennen dat 
	Figure

	“Rotterdam ziet er super leuk uit, met boompjes en plantenbakken. Maar ik snap niet dat er zomaar een boom voor mijn ingang wordt geplaatst. Kan iemand mij daar effe van op de hoogte stellen?! Ik sluit mijn zaak, en de volgende dag staat er ineens een boom?! Dan ben je dus ineens onzichtbaar voor klanten.” 
	Mentale tastbaarheid 
	De diensten van de gemeente zijn voor de ondernemers vaak onzichtbaar. Zij hebben het gevoel dat de gemeente niets voor hen doet en het hen in sommige gevallen juist alleen maar moeilijk maakt. Deze ervaring komt met name voort uit de fysiek tastbare diensten van de gemeente, zoals het parkeerbeleid. Deze diensten zijn tastbaar en zichtbaar en werken volgens de ondernemers vaak in het nadeel van ondernemers, zoals wegopbrekingen, parkeerbeleid en vergunningen. 
	Ondernemers hebben vooral behoefte hebben aan de ontastbare diensten van de gemeente, zoals ondersteuning en waardering. Er ligt een grote kans om micro-ondernemers steviger te binden aan de stad, en hen daarmee als ambassadeur te laten fungeren naar alle doelgroepen met wie zij in contact staan, als het contact met hen meer wordt vormgegeven vanuit de belevenis-gedachte. Bij deze vorm van contact gaat het niet alleen om het leveren van relevante waarde aan de “klant”, maar vooral ook om de totale ervaring 
	Zo is een idee van een van de geïnterviewde ondernemers het opzetten van een loket voor ondernemers, waar zij met vragen terecht kunnen. Dit ziet de desbetreffende ondernemer niet zoals de Kamer van Koophandel, maar laagdrempelig: “zoals het Juridisch Loket”. Zij zouden graag informeel en zonder afspraak met een kop koffie aan willen schuiven bij iemand die hen kan informeren op het moment dat het nodig is. 
	29 
	29 
	X-factor 
	De X-factor van een organisatie is de reden waarom klanten zaken willen doen met de specifieke organisatie en niet met de concurrent. Dit is een belangrijk gegeven voor de gemeente: wat is de X-factor van de gemeente voor de ondernemers, waarmee ze dieper gebonden kunnen worden aan Rotterdam? 
	Kwaliteit aan klanten bieden, in de vorm van service en kwalitatief goede en unieke producten, zien veel ondernemers als de X-factor van hun onderneming. Deze X-factor onderscheidt hen in hun ogen van andere ondernemers en bindt volgens hen tevens vaste klanten aan de onderneming. Wanneer we de wereld door de ogen van de ondernemer bekijken, zien we dat zij onbewust de relatie met de gemeente ook wegen aan deze X-factor van service en klantrelaties. 
	De ondernemers kennen “Make it Happen” in de meeste gevallen niet. Indien het wel bekend is, kunnen de ondernemers zich er niet mee identificeren, omdat het voor hen nog een lege leus is. Zij kennen de gemeente niet als een partij die dingen mogelijk maakt, maar als een partij die juist dingen onmogelijk voor hen maakt. “Make it Happen” is voor hen daarom nog een brug te ver, omdat de huidige identiteitsperceptie juist tegenovergesteld is. Tegelijkertijd ligt er een grote kans in het binden van de onderneme
	Om de ondernemers te binden aan Rotterdam is het essentieel dat het contact met hen vanuit de gemeente wordt opgebouwd. Het bouwen van positieve, toegankelijke relaties is noodzakelijk. Voor de ondernemers zijn drie onderdelen belangrijk in de relatie. 
	Maatwerk Mensen Frequentie 

	Maatwerk 
	De micro-ondernemers ervaren dat de dienstverlening van de gemeente met name is afgestemd op de bewoners, en niet op de ondernemers. Dit komt bijvoorbeeld nadrukkelijk naar voren bij het parkeerbeleid. Ondernemers geven daarbij aan dat de medewerkers van de gemeente met wie er contact is, zich niet kunnen verplaatsen in de risico’s van kleine ondernemers. Om ondernemers het gevoel te geven gehoord en gezien te worden, is het aan te raden om diensten die voor hen geschikt zijn, zoals een parkeerbeleid voor o
	Mensen 
	De medewerkers van de gemeente hebben een sterk beeldvormende rol bij ondernemers. Wie de gemeente daadwerkelijk is, wordt door de ondernemers opgehangen aan negatieve ervaringen met enkele medewerkers met wie de ondernemers contact gehad hebben, en politieke beslissingen die invloed op hen hebben. De medewerkers die in contact staan met de ondernemers, dienen de wereld van de ondernemers te begrijpen. Contacten verlopen anders dan bij grote bedrijven, en ook anders dan bij bewoners. Volgens de ondernemers 
	Frequentie 
	Het aantal keren dat de ondernemer contact heeft met de gemeente is van belang voor de ervaren response. Momenteel is er met name contact wanneer er iets aan de hand is: de ondernemer neemt contact op met de gemeente voor het regelen van een vergunning, of de gemeente neemt contact op met de ondernemer bij een parkeerboete of het openbreken van een straat. Het is belangrijk om aan gedegen relatiemanagement te bouwen. Dit betekent dat de gemeente ook contact initieert wanneer er geen directe aanleiding is, m
	Middelen 
	Middelen 
	  
	De rol van de gemeente wordt vaak als faciliterende partner gezien: de buitenruimte op orde houden, vergunningen verlenen en subsidie toekennen zien ondernemers bijvoorbeeld als taken van de gemeente. 
	Er zijn veel ondernemers die aangeven dat ze de huidige subsidiestromen niet kennen en dat ze niet weten hoe ze een subsidie aan zouden kunnen vragen. Dit is vooral kenmerkend voor de jongere ondernemers met vernieuwende ideeën en initiatieven. Zij vinden het vervelend dat het aanbod er wel is, echter dat zij deze niet weten te vinden. Ook wordt er volgens hen door de gemeente niet goed begeleidt op het moment dat er contact wordt opgenomen. Daarnaast worden er geen bijeenkomsten over deze onderwerpen georg

	Figure
	Expliciete interesse van de ondernemers ligt bij de volgende financieringsmogelijkheden: 
	-

	Ondersteuning 
	Financiering is voor ondernemers met name interessant wanneer het gebruikt kan worden om externe begeleiding in te kopen, die ondernemers bijvoorbeeld helpt een straat aantrekkelijker te maken of hun groei in goede banen te leiden. 
	Investering 
	Bij de start merken micro-ondernemers dat banken niet willen investeren in kleinere ondernemingen. Om benodigd werkkapitaal te verkrijgen vindt men een starters financiering van de gemeente interessant. Ook voor groei-investeringen is financiering vanuit de gemeente interessant. 
	Revolverend fonds 
	Subsidies zijn voor de micro-ondernemers niet erg belangrijk, zoals men zelf aangeeft. In sommige gevallen vindt men het zelfs oneerlijke concurrentie. Het verzwakt volgens hen de natuurlijke marktwerking. Waar men wel positief over is, zijn nieuwe vormen van subsidie, bijvoorbeeld in de vorm van een Rotterdams revolverend fonds. Met een dergelijk fonds kunnen ondernemingen startkapitaal verkrijgen. Zodra de onderneming winstgevend is, wordt de subsidie terug betaald aan het fonds, zodat andere ondernemers 
	Startersbeurs 
	De Startersbeurs is er voor jongeren die moeilijk een baan kunnen vinden vanwege weinig werkervaring. Wanneer ondernemers deze jongeren een werkervaringsplek bieden, zijn er subsidies beschikbaar vanuit de overheid. De regels voor deze Startersbeurs zijn anders in elke gemeente en Gemeente Rotterdam geeft ondernemers geen subsidie. Volgens ondernemers kan juist een dergelijke regeling zorgen voor binding: zowel voor ondernemers, als voor nieuw hoogopgeleid talent. 
	Samenwerken 
	Samenwerken 
	  
	Volgens de ondernemers zou de gemeente een inkoopbeleid moeten hanteren: Rotterdamse ondernemingen eerst. Ondernemers kunnen het als een motie van wantrouwen ervaren dat ondernemingen van buiten Rotterdam opdrachten voor de gemeente uitvoeren, terwijl Rotterdam zelf genoeg krachtige ondernemers heeft. 
	Volgens sommige ondernemers zou het een goed idee zijn als de gemeente opdrachten specifiek bij Rotterdamse ondernemers wegzet en hierbij ook rekening houdt met een mix tussen grote en kleine bedrijven. Aanbestedingen en tenders kunnen volgens hen alleen gewonnen worden door grote bedrijven, omdat zij de tijd en kennis hebben om de procedure met succes te volbrengen. 
	Ook de preferred suppliers van de gemeente wekken irritatie op bij de ondernemers. Sommige ondernemers zouden bereid zijn korting op de producten of diensten te geven als zij als preferred supplier aangemerkt zouden worden. Dit komt voornamelijk doordat het dragen van de titel van preferred supplier voor veel nieuwe klanten zorgt in de beleving van de ondernemers. Er hoeven dan volgens hen nog geen eens daadwerkelijk grote opdrachten uit de gemeente te komen; het dragen van de titel is voor hen al een pré. 

	“Ik liep er laatst nog tegen aan. Ik deed mee in een offertetraject bij de gemeente. Ik scoorde het hoogst op kwaliteit, maar die man sprak uit dat ze liever kozen voor een bedrijf dat 50 man in dienst had. Wij werken met een ﬂexibele schil, maar dat begreep hij niet. En dus ging de opdracht naar een bedrijf uit Den Haag. Onvoorstelbaar.” 
	“Ik raad iedereen aan om mee te doen in gemeentelijke projecten en pilots. Zie de gemeente als vriend, niet als vijand. Je moet niet denken hoe je iets van ze gaat krijgen, maar hoe we het samen gaan oplossen.” 
	Samen experimenteren 
	Ruimte om te experimenteren die door de gemeente geboden wordt, wordt door ondernemers op prijs gesteld. Doordat het mogelijk gemaakt wordt om wet-afwijkende initiatieven te nemen, kunnen ondernemingen meer experimenteren. CityLab010 is genoemd als voorbeeld hiervan. Een ander voorbeeld dat door ondernemers genoemd is, is West-Kruiskade anders geregeld. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om reclameborden op de stoep te plaatsen, zonder vergunningen aan te vragen. Een ander voorbeeld dat door ondernemers ge
	-

	Een dergelijke kans om te experimenteren in samenwerking met de gemeente wordt op prijs gesteld. Wel is het belangrijk om samen met de ondernemers te kijken naar het vervolg; als de pilot is afgelopen, dient er een vorm van natraject te zijn om de ondernemer verder te helpen met de uitrol. Andere ondernemers vertellen dat de gemeente voor panden met een bepaalde bestemming een soort wedstrijd houdt waarin meerdere ondernemers een idee aan kunnen dragen. Indien zij de wedstrijd winnen, mogen zij gebruik make
	Kleine ondernemers en de gemeente. 
	Kleine ondernemers en de gemeente. 
	De micro-ondernemers in Rotterdam voelen zich ondergewaardeerd, onzichtbaar en structureel tekortgedaan vanwege hun geringe omvang. Al het werk dat zij verzetten om te komen waar ze zijn wordt in hun ogen niet gezien en erkend, omdat de groten alle eer en aandacht van de gemeente krijgen. Er is sprake van het Calimero effect. 
	De ondernemers voelen zich daarnaast vaak onzichtbaar, tot het moment dat zij iets hebben bereikt of zij de gemeente middels een project ergens bij hebben kunnen helpen. Dit doet afbreuk aan de relatie met de gemeente, omdat ondernemers het gevoel hebben dat zij pas ‘goed genoeg’ zijn voor de gemeente, als zij iets hebben bereikt. De gemeente wil in hun ogen samenwerken als het goed gaat en er iets te halen valt, maar wanneer het bedrijf vervolgens een mindere periode heeft of in zwaar weer terecht komt, is
	Door deze gevoelens reageren ondernemers in eerste instantie zeer negatief op de gemeente. Al is een eerste reactie afhoudend en opstandig, van binnen wil men toch graag meer waardering van de gemeente en uiteindelijk ook meer samenwerken. Het is noodzakelijk om een gevoel van gelijkwaardigheid te creëren bij de ondernemers, vanwaaruit een stevig partnerschap gebouwd kan worden. Een onderwerp waarbij ondernemers de gemeente als partner zouden willen is op het gebied van regelgeving of aanpassingen in de omg

	“De gemeente werkt altijd graag met de grote namen, dat merk je wel. Maar daar zit de passie voor de stad niet, daar zitten andere belangen. Juist wij hier met z’n allen [wijst rond in de straat], wij hebben passie voor wat hier gebeurt, op straatniveau. Maar blijkbaar is het nog steeds ‘size matters’…” 
	Figure
	LIFECYCLE MARKETING. 
	LIFECYCLE MARKETING. 
	Ondernemers verkeren in verschillende fases rond hun onderneming en doorlopen de verschillende stadia gefaseerd. Per onderneming kan het verschillen hoe lang deze in een bepaalde fase blijft of hoe snel de ondernemer overgaat naar de volgende fase. Uit het onderzoek blijkt dat iedere fase gekenmerkt wordt door speciﬁeke behoeften en wensen. Door op deze behoeften in te spelen, kunnen de ondernemers steviger gebonden worden aan Rotterdam. 

	LEVENSFASES 
	De levensfases die ondernemers doorlopen, kunnen worden vergeleken met de levensfases van de mens: van conceptie tot aan de eerste stappen, van groei tot aan aftakeling. Iedere fase brengt nieuwe uitdagingen en vragen met zich mee. Door inzicht te hebben in de fases die de ondernemers doorlopen, en welke behoeften zij per fase hebben, kan het Rotterdamse ondernemersklimaat versterkt worden en kunnen ondernemers gebonden worden aan Rotterdam. De sleutel is de juiste zaken op het juiste moment bij de ondernem
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	DE IDEEFASE 
	In de eerste levensfase is er een idee, maar nog geen onderneming. Ondernemers in deze fase zijn zoekende. In deze fase is vooral enthousiasme belangrijk richting de ondernemers. Het idee van de onderneming krijgt vorm en de ondernemer denkt erover na om van dit idee een onderneming te maken. 
	In de eerste levensfase is er een idee, maar nog geen onderneming. Ondernemers in deze fase zijn zoekende. In deze fase is vooral enthousiasme belangrijk richting de ondernemers. Het idee van de onderneming krijgt vorm en de ondernemer denkt erover na om van dit idee een onderneming te maken. 
	-

	De eerste fase van de levenslijn verloopt sneller bij een geboren ondernemer dan bij een geworden ondernemer. De geboren ondernemer ziet een kans om te gaan ondernemen en gaat vrij snel van start. Het soort product of dienst maakt voor de geboren ondernemer niet altijd uit en risico nemen zit de geboren ondernemer in het bloed. De geworden ondernemer daarentegen, denkt over het algemeen langer na over het product of de dienst van de onderneming en hoe dit in te richten. Geworden ondernemers kunnen lang in d
	Ondernemers in deze fase zijn op zoek naar een laagdrempelige manier voor het ontvangen van advies. Dit kan zijn door zelf online informatie op te zoeken of bekenden die een eigen onderneming hebben te bevragen. In fase 1 weet de ondernemer vaak nog niet welke ingangen gebruikt kunnen worden om achter bepaalde informatie te komen; men ervaart de informatievoorziening soms als een doolhof. Op dat moment hebben zij veel behoefte aan advies en houvast van een autoriteit: dit kan een ervaren ondernemer zijn, ie

	Rol van de gemeente Rotterdam  
	De rol van de gemeente is in deze fase vooral een enthousiasmerende rol. Voor de geworden ondernemer betekent dat met name focus op de emotionele aspecten, zoals gedeelde passie voor het idee. Een initiatief als CityLab010 is aansprekend voor de geworden ondernemer in deze fase, omdat hij of zij daar kan proeven aan de kennis die er is, met gelijkgestemden kan sparren en zich kan oriënteren voor de volgende stap. De geboren ondernemer daarentegen, is juist op zoek naar kansen om te ondernemen en hecht minde
	-

	Succesfactor: verbinden en inspireren 
	Succesfactor: verbinden en inspireren 
	De gemeente kan in deze fase van grote toegevoegde waarde zijn door een verbindende rol te vervullen. Dit kan het verbinden van kennis zijn, het verbinden van ervaring of het verbinden van mogelijke investeringskansen. 

	DE STARTFASE 
	In de tweede levensfase wordt de onderneming geboren en gaan ondernemers zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. In deze fase zijn ondernemers op zoek naar goede begeleiding. Het kan per onderneming verschillen of zij in deze fase op zoek zijn naar materialen en hardware, zoals bijvoorbeeld een pand voor een horecabedrijf, vervoersmiddelen voor een logistiek bedrijf of computers voor een IT bedrijf. 
	In de tweede levensfase wordt de onderneming geboren en gaan ondernemers zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. In deze fase zijn ondernemers op zoek naar goede begeleiding. Het kan per onderneming verschillen of zij in deze fase op zoek zijn naar materialen en hardware, zoals bijvoorbeeld een pand voor een horecabedrijf, vervoersmiddelen voor een logistiek bedrijf of computers voor een IT bedrijf. 
	Geboren ondernemers lijken sneller geneigd om risico te nemen en financieringen af te sluiten om van start te kunnen gaan. Geworden ondernemers kunnen gaan twijfelen, doordat ze tegen risico’s en obstakels aanlopen, waardoor zij onzeker worden en zich afvragen of ze wel verder moeten gaan. Het is een voor hen een nieuwe wereld die noodzakelijk is om hun product of dienst op de markt te brengen. Doordat het ondernemen geen doel op zich is, heerst er onzekerheid. 
	Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben startende ondernemers behoefte aan iemand die hen helpt. Dit kan een sparringpartner of een expert zijn op het product of dienst van de onderneming in het geval van geboren ondernemers, of een expert op het gebied van ondernemen zelf in het geval van een geworden ondernemer. Veel ondernemers hebben daarnaast behoefte aan informatie over wat er op financieel gebied voor hen verandert als ondernemer. 

	Rol van de gemeente Rotterdam  
	De rol van de gemeente is in deze fase vooral een ondersteunende rol. Ondernemers lopen tegen allerlei regelgeving aan, waar zij nog nooit mee te maken hebben gehad. Soms moeten er vergunningen geregeld worden. De ondernemers ervaren de gemeente als stroperig en traag, en vinden dat ze soms worden tegengewerkt door de vele regels. Door deze ervaring met de gemeente in de vroege fase van het ondernemen, wordt een negatieve houding tegenover de gemeente opgebouwd die doorzet in de latere fases. Uit het onderz
	Succesfactor: basisvertrouwen ontwikkelen 
	De prioriteit vanuit de gemeente dient in deze fase te zijn: het bieden van een veilige basis en het ontwikkelen van een stabiele band met de ondernemers, door adequaat op de wensen en behoeften van de ondernemers te reageren. Het opbouwen van de relatie is uiterst belangrijk in deze fase. 
	DE EERSTE STAPPEN 
	In de derde fase zijn de eerste formaliteiten geregeld en draait het om experimenteren, vallen en opstaan. Omdat de onderneming startend is, staat deze bij wijze van spreken op de onderste trede van de piramide van Maslow. De ondernemer is bezig met overleven; dat is het eerste doel. In deze fase uiten ondernemers hun behoefte aan ondersteuning en begeleiding van een coach, trainer of sparringpartner, die ontbrekende kennis aan kan vullen. Veel geworden ondernemers zijn zich in deze fase niet bewust van all
	In de derde fase zijn de eerste formaliteiten geregeld en draait het om experimenteren, vallen en opstaan. Omdat de onderneming startend is, staat deze bij wijze van spreken op de onderste trede van de piramide van Maslow. De ondernemer is bezig met overleven; dat is het eerste doel. In deze fase uiten ondernemers hun behoefte aan ondersteuning en begeleiding van een coach, trainer of sparringpartner, die ontbrekende kennis aan kan vullen. Veel geworden ondernemers zijn zich in deze fase niet bewust van all
	-

	Wat hierbij belangrijk is, is het verschil tussen geboren ondernemers en geworden ondernemers. Beiden hebben behoefte aan ondersteuning in deze fase, alleen de vorm van ondersteuning verschilt. Voor de geboren ondernemer is het vooral de functionele ondersteuning, zoals slimme tips voor financieel management, marketing en communicatie of personeelszaken. Zo is de ondernemer op de hoogte van alle zaken waar hij of zij mee te maken heeft en is er minder kans op uitval of faillissement in een latere levensfase
	-


	Rol van de gemeente Rotterdam  
	De gemeente kan volgens de ondernemers in deze fase verstikkend werken door overmatige regelgeving, of laat de ondernemers juist aan hun lot over. Juist door gepaste aanmoediging en ondersteuning wordt de ontwikkeling van de ondernemer in deze fase gesterkt en wordt de binding met Rotterdam sterker. 
	In deze fase is de gunfactor volgens ondernemers belangrijk, omdat de ondernemer nog geen klantenbestand of naam heeft opgebouwd. Ondernemers in verdere fases geven aan dat zij in het begin veelal op basis van de gunfactor de mogelijkheid hadden om te kunnen groeien. Tegelijkertijd ligt hierin een moeilijkheid: omdat er nog geen bewijs geleverd is van het werk door de ondernemer, is het lastig voor anderen om hem of haar zaken te gunnen. 
	-

	Succesfactor: ondersteuning bieden 
	De gemeente kan een ondersteunende rol spelen, door de ondernemers te helpen met promotie en naamsbekendheid. Het is vooral lokale bekendheid die nodig is om de gunfactor te vergroten. Daarnaast kan de gemeente volgens de ondernemers zelf ook meer zaken gaan doen met de ondernemingen in de stad. 
	OPGROEIEND 
	In de vierde levensfase zijn ondernemers op zoek naar continuïteit. Opdrachten komen binnen, maar het klantenbestand is nog niet stabiel. Een stabiel klantenbestand is wel iets waar ondernemers in deze fase naartoe willen werken. Winst maken met enkel de activiteiten van de onderneming wordt door een deel van de ondernemers lastig gevonden en daarom worden er in deze fase soms nevenactiviteiten gestart om extra inkomsten te kunnen genereren. Uit het onderzoek komt naar voren dat ondernemers bijvoorbeeld rui
	In de vierde levensfase zijn ondernemers op zoek naar continuïteit. Opdrachten komen binnen, maar het klantenbestand is nog niet stabiel. Een stabiel klantenbestand is wel iets waar ondernemers in deze fase naartoe willen werken. Winst maken met enkel de activiteiten van de onderneming wordt door een deel van de ondernemers lastig gevonden en daarom worden er in deze fase soms nevenactiviteiten gestart om extra inkomsten te kunnen genereren. Uit het onderzoek komt naar voren dat ondernemers bijvoorbeeld rui
	Met name geboren ondernemers willen snel en hard groeien. Om meer te kunnen groeien hebben sommige ondernemers behoefte aan voorfinanciering. Dit is voor kleine ondernemers echter vaak lastig te krijgen. Volgens hen lenen banken liever geld uit aan grotere ondernemingen omdat banken dan meer zekerheid hebben. Daardoor wordt de groei geremd. Geworden ondernemers staan anders in groei. Sommige geworden ondernemers willen bewust klein blijven (of zzp’er). Anderen willen wel doorgroeien, mits zij hier stabiel g

	Sommige ondernemers willen op een organische manier groeien en willen niet te snel groeien. Daarnaast hebben sommige ondernemers het gevoel dat hun persoonlijkheid onlosmakelijk verbonden is met het bedrijf. Veel van hen worstelen met het vinden van geschikt personeel die dezelfde waarden uitdragen in het bedrijf als dat zij doen. Dit is voor hen een vereiste om te kunnen groeien. Mede door de niet flexibele regelgeving is het lastig voor ondernemers om goed personeel te vinden. 
	Rol van de gemeente Rotterdam  
	Ondernemers willen meer inzicht krijgen in de type bewoners en bezoekers. Zij stemmen hun product of dienst en de marketing-communicatie vooral af op eigen kennis, zonder precies te weten wat hun doelgroep drijft. De ondernemers hebben geen tijd en geld om een dergelijk onderzoek zelf te laten uitvoeren. Zo zouden zij bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in een bewonersonderzoek, om op deze manier inzicht te krijgen wat de bewoners en bezoekers in hun werkomgeving drijft en wat hun verwachtingen zijn richting o
	Succesfactor: aanmoediging geven 
	Succesfactor: aanmoediging geven 
	Aanmoediging komt voor ondernemers vanuit klanten en omzet, echter is dit in deze fase nog niet stabiel. Aanmoediging en waardering vanuit de gemeente kan een belangrijke factor zijn om een stabiele onderneming te realiseren. Daarnaast kan de gemeente de ondernemers aanmoedigen door hen waardevolle onderzoeksgegevens te bieden, waarmee de ondernemers beter kunnen inspelen op de behoeften van de Rotterdammers. 

	GROEISPURT 
	Ondernemingen die in de vijfde fase terecht komen groeien hard, maar hebben niet altijd een sterk vast team, vanwege de obstakels in fase 4. Hierdoor kan de groei niet voldoende gefaciliteerd worden. Dit betekent dat de onderneming óf ten onder gaat aan het eigen succes, óf genoodzaakt is in fase 4 te blijven steken. Zzp’ers bereiken deze fase niet. Zij nemen geen personeel aan en kunnen daardoor niet groter worden dan dat zij zijn. 
	Ondernemingen die in de vijfde fase terecht komen groeien hard, maar hebben niet altijd een sterk vast team, vanwege de obstakels in fase 4. Hierdoor kan de groei niet voldoende gefaciliteerd worden. Dit betekent dat de onderneming óf ten onder gaat aan het eigen succes, óf genoodzaakt is in fase 4 te blijven steken. Zzp’ers bereiken deze fase niet. Zij nemen geen personeel aan en kunnen daardoor niet groter worden dan dat zij zijn. 
	Ondernemers vinden deze levensfase vaak lastig, omdat er tijd nodig is om het personeel en management te vertrouwen. Deze tijd is er vaak niet, omdat de onderneming doorgroeit. Hierdoor kunnen er dingen misgaan waardoor de ondernemer zelf de gaten blijft opvullen. Een stap terug zetten vergt veel vertrouwen in het personeel en in het management, maar is een essentiële eis om succesvol door deze fase heen te komen. In deze levensfase is er dan ook noodzaak voor een stevig, betrouwbaar managementteam. De onde
	Het zetten van een stap terug is makkelijker voor geboren ondernemers, zij hebben vanaf het begin minder binding met de onderneming dan geworden ondernemers. Voor geworden ondernemers is het vanwege een emotionele band met het bedrijf of met de dagelijkse bezigheden moeilijk om een stap terug te doen. Voor een deel van de ondernemers is het uitbreiden van de onderneming al vanaf het begin een doel, andere ondernemers komen er gaandeweg achter of en hoe zij de onderneming uit willen breiden. 

	Rol van de gemeente Rotterdam  
	Als ondernemers uit willen breiden is er behoefte aan support. Hierbij is momenteel een groot gat, volgens de respondenten, wat de gemeente op kan vullen. Er is behoefte aan kennis over de verschillende mogelijkheden om te groeien, buiten de traditionele manieren om waar veel financiering voor nodig is. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een nieuw bedrijf opzetten, een franchise constructie starten, een compagnon aantrekken of technologische methoden inzetten. Een automatisch bestelsysteem, waardoor voorraden 
	Succesfactor: ruimte geven 
	Succesfactor: ruimte geven 
	In deze levensfase kan een externe adviseur “met grijze haren” de organisatiestructuur en werkprocessen evalueren. Door de groei van de onderneming veranderen er dingen in het werkproces en leert de ondernemer net als in het begin, bij het opzetten van de onderneming, weer nieuwe dingen over het ondernemen. Innovatie en groei mogelijk maken en faciliteren, bijvoorbeeld door het gebruik van pop-up locaties, pilots als Blending010 en vernieuwende betaalconcepten, zijn in deze fase gewenst. 
	-


	VOLWASSEN 
	In de zesde levensfase heeft de ondernemer grip op groei. Samenwerkingen zijn gemaakt, het managementteam heeft autoriteit, de ondernemer is op strategisch niveau aan het ondernemen en de onderneming heeft controle over eventuele problemen. Om te kunnen blijven ondernemen en groeien, is het volgens sommige ondernemers belangrijk om gemotiveerd te blijven. Door ondernemers in de latere fasen wordt er vaak minder tijd in de onderneming gestopt, maar wordt er meer tijd aan de onderneming besteed. 
	In de zesde levensfase heeft de ondernemer grip op groei. Samenwerkingen zijn gemaakt, het managementteam heeft autoriteit, de ondernemer is op strategisch niveau aan het ondernemen en de onderneming heeft controle over eventuele problemen. Om te kunnen blijven ondernemen en groeien, is het volgens sommige ondernemers belangrijk om gemotiveerd te blijven. Door ondernemers in de latere fasen wordt er vaak minder tijd in de onderneming gestopt, maar wordt er meer tijd aan de onderneming besteed. 
	Sommige ondernemers hebben het gevoel in fase zes van de levenslijn te zitten op het moment dat zij niet verder willen groeien en naar eigen zeggen een stabiele onderneming hebben. Echter geven zij wel aan dat er geen managementteam en geen autoriteit zijn. Dit is voor het soort onderneming dat zij runnen niet altijd van belang. Deze ondernemers willen vaak niet verder groeien omdat de onderneming volgens hen stabiel is. Fase vier is voor hen fase zes. 

	Figure
	Rol van de gemeente Rotterdam  
	Ondernemers geven vaak aan dat hun onderneming uniek is en daardoor mensen van buiten de stad kan aantrekken. Het valt op dat kleine ondernemers graag iets nieuws willen brengen. Sommige ondernemers vinden zichzelf een goede ambassadeur voor Rotterdam doordat zij zich positief uitlaten over de stad, vooral naar personen uit de eigen sociale kring toe. Deze positiviteit gaat over Rotterdam als aantrekkelijke en levendige stad, die voor ieder iets te bieden heeft. Door dit te uiten hebben deze ondernemers het
	Succesfactor: samenwerking 
	In deze fase kan er gewerkt worden aan een loyale samenwerking met de Rotterdamse ondernemers, waarbij ondernemers zelf als ambassadeur kunnen worden ingezet bij de binding van andere Sterke Schouders doelgroepen. Hierbij zien de ondernemers en de gemeente zich als gelijkwaardig, waarbij gezamenlijk zaken worden opgepakt. 
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	HET ONDERZOEK 
	Onderzoeksmethoden 
	Onderzoeksmethoden 
	Diepte-interviews 
	Door middel van een semi-gestandaardiseerde interviewtechniek is inzicht verkregen in de bewuste houding en het gedrag van de doelgroep. Aan de hand van de rationele keuzetheorie is het bewuste gedrag, de attitude en cognitie aangaande het onderwerp onderzocht. 
	Associatief onderzoek 
	Binnen het onderzoek is geïdentificeerd waar de energie zit en waar problemen rijzen, zodat het programma Sterke Schouders ‘voorspellend inzicht’ krijgt. We willen niet alleen weten wat er momenteel speelt bij ondernemers, maar ook wat de veranderende behoeften en waarden zijn. Hiertoe is associatief onderzoek ingezet. Met behulp van “de levenslijn voor ondernemingen” hebben ondernemers aangegeven welke energie van belang is, welke problemen spelen en waar behoefte aan is op specifieke life events van onder
	-

	Participerende observaties 
	Om rijk inzicht te verkrijgen in het gedrag van de doelgroep zijn participerende observaties ingezet. Het doel hierbij is niet om het daadwerkelijke gedrag te meten, maar om het denken en voelen van dat gedrag te interpreteren binnen de sociale setting en de context. De participerende observaties hebben plaats gevonden op netwerkbijeenkomsten in Rotterdam waar de doelgroep in een sociale setting aanwezig was, te weten de Lenteborrel van het MKB Rotterdam, een bijeenkomst van CityLab010 en een borrel bij het

	Onderzoekstopics 
	De binding met de stad Rotterdam en wederkerigheid 
	Aan de ondernemers is gevraagd wat hen aan de stad bindt en welke voorzieningen belangrijk voor hen zijn. Het doel van dit onderwerp was om meer te weten te komen over wat ondernemers aantrekt in de stad Rotterdam. 
	Het Krachtenkompas 
	Aan de hand van het Krachtenkompas van Sterke Schouders is gevraagd wat ondernemers vinden van verschillende aspecten van de stad. Het Krachten-kompas hanteert acht onderwerpen die centraal staan bij de binding van hoogopgeleiden, te weten veiligheid, diversiteit, levendigheid, verbondenheid, vooruitgang, gezondheid, natuurlijk en betrokkenheid. 
	Samenwerkingen in Rotterdam 
	Ondernemers netwerken op verschillende manieren, bijvoorbeeld door lid te zijn van ondernemersnetwerken of door juist uit het eigen netwerk te putten. Het is interessant om te weten hoe ondernemers samenwerken, wat vaak bijdraagt aan meer contacten en een actievere onderneming. 
	Attitude tegenover het aantrekken van hoogopgeleiden 
	Omdat het aantrekken van hoogopgeleiden aan de stad Rotterdam hoog op de agenda staat, is er aan ondernemers gevraagd hoe zij daar zelf tegenover staan. Het doel hiervan is om erachter te komen of en hoe ondernemers hier een rol voor zichzelf in zien en hoe zij hierbij gefaciliteerd kunnen worden. 
	Attitude tegenover de gemeente Rotterdam 
	Om de rol van de gemeente Rotterdam te onderzoeken is aan ondernemers gevraagd hoe het contact met de gemeente Rotterdam verloopt, wat de verwachtingen van de gemeente zijn en waar een eventuele rol voor de gemeente ligt, zodat de binding versterkt kan worden. 
	EEN SOCIAL MARKETING ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET PROGRAMMA “STERKE SCHOUDERS STERKE STAD” 






