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Geachte heer, mevrouw,
Het aantal startende bedrijven neemt al een aantal jaar toe. In 2017 zijn weer 25.000
mensen in Noord-Brabant gestart met hun eigen onderneming, waarvan 84% als
zzp-er of eenpersoonsbedrijf.
Startende bedrijven dragen in hoge mate bij aan onze economie:
• Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan het
werkgelegenheid. Een starters genereert gemiddeld namelijk 1,5 FTE, dat
betekent dat een banenpotentieel van 37.500!
• Het starten van een eigen bedrijf biedt kansen voor mensen met een uitkering.
Uit onderzoek blijkt dat 7% van de uitkeringsgerechtigden de weg naar buiten
vindt als startende ondernemer.
• Starters zorgen voor flexibiliteit
• Starters en bestaande (kleinere) bedrijven zijn vaak lokaal gericht (qua klanten
en toeleveranciers). Hierdoor hebben ze een grote binding met hun
vestigingsplaats en zijn ze van grote waarde voor de leefbaarheid in hun
directe omgeving.
• Starters kunnen bijdragen om de leegstand van winkels en bedrijfsruimtes
tegen te gaan.
Het is belangrijk dat deze ondernemers worden ondersteund om zo goed mogelijk te
starten met zoveel mogelijk kans op succes. Onderzoek wijst namelijk uit dat een
goede ondersteuning de slagingskans van deze jonge bedrijven vergroot van 50%
naar bijna 90%!
Daarom roept Brabant Start u op om hier in uw coalitieakkoord aandacht aan te
besteden:
Door structureel en substantieel te investeren in startersondersteuning geeft de
gemeente een impuls aan ondernemerschap en werkgelegenheid. Een goede
ondersteuning van starters draagt bij aan minder uitval, betere starters, minder
leegstand van winkels en bedrijfsruimtes en meer werkgelegenheid.
Dit draagt bij aan een krachtig fundament voor toekomstige economische groei,
innovatie en diversiteit. Op basis van een vaste koers, niet enkel gericht op
topsectoren, maar op een pluriforme economie.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen (info@brabantstart.nl). Indien
gewenst informeren we u graag over de mogelijkheden van startersondersteuning
voor uw gemeente.
Succes met de formatie,
Met vriendelijke groet,

Ria Hilhorst
Voorzitter kernteam Brabant Start
Bijlage: Help uw gemeente vooruit, investeer in startende ondernemers!

