
STARTERS BRENGEN BANEN

Startende ondernemers creëren 
niet alleen hun eigen baan; ze 

leveren een belangrijke bijdra-
ge aan de werkgelegenheid in 

heel Brabant. Een starter ge-
nereert gemiddeld name-

lijk 1,5 � e. Elk jaar nemen 
zo’n 20.000 Brabanders 

de stap om voor zich-
zelf te beginnen. 

Met het � e-cijfer 
in het achterhoofd 
betekent dat een 

b a n e n  p o te n t i e e l 
van 30.000! 

Komt nog bij dat 15% van alle starters de ambitie 
hee�  om flink door te groeien en dus op termijn nog 
meer banen creëert. Maar jonge bedrijven zijn ook 
kwetsbaar en hebben behoe� e aan ondersteuning. 
De onderzoekscijfers hierover zijn al net zo evident: 
met goede begeleiding stijgt de slagingskans van
50 naar 90%! 

VAN UITKERING
NAAR UITDAGING 

Hoe krijg je mensen met een tijdelijke uitkering de 
arbeidsmarkt weer op? Een vraag die ook uw partij 
ongetwijfeld bezighoudt. Het starten van een eigen 
bedrijf biedt goede kansen. Onderzoek wijst uit dat 7% 
van de uitkeringsgerechtigden zelf de weg naar 
buiten vindt als startende ondernemer. Ook 
nu geldt dat goede begeleiding de kan-
sen op succesvol ondernemerschap 
vergroot. Een relatief beperkte in-
vestering die niet alleen direct 
voor banen zorgt, maar ook 
een besparing oplevert 
op de uitgaven van 
de participatie-
wet. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 

HELP UW GEMEENTE VOORUIT,
INVESTEER IN STARTENDE ONDERNEMERS

Als gedeput� rde Economie �n Internationalisering 
draag �k de ondersteuning �an �tartersorganisaties 
� n �arm �art toe. 

Campagnes plannen, partijprogramma’s aanscherpen, strategieën opstellen… Maart 2018 nadert snel. 
Wat doet uw partij straks voor de ondersteuning van startende ondernemers in uw gemeente? 
Investeren in nieuwe bedrijvigheid via onder andere startersorganisaties loont. Het is goed voor de 
economische dynamiek, werkgelegenheid én de uitstroom van stadsgenoten met een uitkering.  

GEDEPUTEERDE BERT PAULI
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BRABANT START, EEN SUCCESVOLLE START! 

Brabant Start is een initiatief van de Kamer van Koophandel, OndernemersLi� +, gemeente Breda, gemeente Eindhoven, 

gemeente Tilburg, Starterscollectief Sint Oedenrode, OndernemersAdviesPunt ZZP, Starterscentra West-Brabant en FNV, 

en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. 

LEEGSTAND WORDT
VOLSTAND

De leegstand van winkels, bedrijfs-
ruimtes en kantoren houdt de 

gemeentepolitiek meer en 
meer bezig. Dit topic vraagt 
om creatieve invullingen. Een 
oud industrieel pand of leeg 

kantoor kan bijvoorbeeld een 
uitstekende werkplek zijn voor 

startende ondernemers. Op ver-
schillende plekken in Brabant lopen 

experimenten om starters in leegstand 
onder te brengen. 

De resultaten zijn positief. Het straataanzicht 
verbetert en de directe omgeving wordt veiliger. 

Ook verrassen de ondernemers de bezoekers en 
(buurt)bewoners met hun nieuwe innovatieve con-
cepten. En de ondernemers zijn er zelf uiteraard ook 
mee geholpen. Vaak kunnen zij voor een scherpe prijs 
(tijdelijk) in de leegstand terecht. 

FLEXIBELE ARBEIDSMARKT: 
VLOEK OF ZEGEN?

Een onmiskenbare trend van de afgelopen jaren is de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben 
de schil van ZZP’ers en kleine ondernemingen nodig 
om concurrerend te blijven. Veel starters springen op 
deze ontwikkeling in, soms helaas noodgedwongen. 

De flexibilise-
ring levert 
genoeg 
kansen 
op voor 
zelfstandi-
gen. Belang-
rijk voor het slagen 
van de ZZP’er is om als 
ondernemer te leren denken 
en handelen. Door in te zetten op het 
versterken van deze vaardigheden profite-
ren niet alleen zij, maar ook opdrachtgevers en 
gemeentes van het succes.   

Brabant Start is een platform waar lokale en regionale 

startersorganisaties in Noord-Brabant elkaar vinden, 

verbinden en versterken. Dat doen we met een mix van 

activiteiten, zoals kennismakingssessies, netwerk-

meetings, kennisworkshops en bijeenkomsten voor 

lokale politici en overheden. 

Het belangrijkste doel van Brabant Start is het verster-

ken en uitbouwen van het ‘ecosysteem’ voor startende 

ondernemers in Brabant. We zetten het belang van 

starters en de ondersteuning daarvan op de kaart en 

helpen gemeenten, stichtingen en andere organisaties 

met kennis over de uitvoering daarvan.

WWW.BRABANTSTART.NL


