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Starters zijn goede voedingsbodem
BOUKE NIELSEN

GRONINGEN Gemeenten die vroeg-
tijdig inzetten op starters blijven in
de loop der jaren bovengemiddeld
presteren, zo blijkt uit onderzoek
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen.

Met andere woorden: een onderne-
mend klimaat zorgt voor een goede
voedingsbodem. De constante pa-
tronen duiden erop dat beleid om
starters te stimuleren pas op lange
termijn vruchten afwerpt, zo staat in
het onderzoek dat in opdracht van

de gemeente Groningen en de Ka-
mer van Koophandel is verricht.

Vooral in de stad Groningen is de
laatste jaren een opvallende toena-
me van het aantal starters-activitei-
ten, ondanks een lichte daling van
de beroepsbevolking. De stad Gro-
ningen blijkt in absolute zin een ver-
zamelpunt van starters en start-ups
binnen de noordelijke provincies.
Zelfs op landelijke schaal is de groep
bovengemiddeld sterk vertegen-
woordigd in Groningen. In absolute
aantallen zijn er alleen in de Rand-
stad gemiddeld meer activiteiten.

Het onderzoek laat zien dat er veel

tijd nodig is voor een start-up (die
met nieuwe technologie schaalbare
producten maakt) nieuwe banen ge-
nereert en bijdraagt aan de werkge-
legenheid. Het potentieel wordt
vaak pas benut als de start-up-fase
voorbij is. Het grootste deel van de
toename in werkgelegenheid wordt
door slechts een paar start-ups gege-
nereerd. Catawiki uit Assen wordt
niet genoemd in dit rapport, maar
past heel goed in het geschetste
beeld. Het zijn vooral de zzp’ers die
het meeste bijdragen aan de werkge-
legenheid.

Het aantal starters in Groningen

Vooral zzp’ers
dragen bij aan
werkgelegenheid

mag dan in absolute zin hoog zijn,
uit onderzoek blijkt dat die groep in
zowel Groningen als Drenthe ge-
middeld minder nieuwe banen
schept dan elders. Friesland ver-
schilt op dit punt niet van de rest
van Nederland, zo valt te lezen.

Startende bedrijven die vanuit de
regio zelf ontstaan zijn het meest

kansrijk. De sectoren met de meeste
mogelijkheden in de regio, zoals de
maakindustrie, leveren relatief min-
der starters.

Vandaag wordt in Drachten in het
Adverium de Dag van de Innovatie
gehouden. Ondernemers kunnen er
tips krijgen en elkaar ontmoeten. Aan
het eind van de middag worden de
meest innovatieve bedrijven uit de
regio bekendgemaakt. Ze staan al in
de nationale MKB Innovatietop 100,
nu wordt bekend op welke plek ze
staan.
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