
Rondetafelgesprekken 
 
Tafel 1: Welke kansen zijn er voor een ondernemershuis zonder vaste fysieke locatie? 
Leo Sedee, teamleider Economische Zaken, gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 
Wij zien heel ’s-Hertogenbosch als een ‘ondernemershuis’. De voor MKB gewenste dienstverlening 
en ondernemersnetwerken zijn in de stad in ruime mate aanwezig en voor ondernemers die daar 
naar op zoek zijn ook makkelijk vindbaar, laagdrempelig, etc. Voor ons is onduidelijk wat een fysiek 
gebouw als Ondernemershuis nog aan toegevoegde waarde oplevert voor de MKB-er. 
De doelgroep die wij veel minder bereiken is de jonge ondernemer uit de Y-Z generatie en de 
doorstarters. Die voelen zich niet aangetrokken door dienstverlening vanuit een fysiek gebouw. Zij 
zoeken de klant op en huren flexibel ruimte voor tijdelijk kantoor, een bijeenkomst of klantcontact. 
  
Wij willen als gemeente een kleine externe organisatie opzetten, die op wisselende en voor 
ondernemers inspirerende plekken en broedplaatsen in de stad met regelmaat bijeenkomsten gaat 
organiseren inspelend op de behoeften van voornoemde doelgroep en waar de gemeente zelf ook 
actief in participeert. Daarin is voor de deelnemers veel ruimte voor inhoud, ontmoeting en 
netwerken. 
  
Voor- en tegenstanders van dit concept kunnen zich aanmelden! 
 
Tafel 2: Strategie Ondernemershuis Deventer 
Alex Hartman Kok, directeur Deventer Ondernemershuis 
 
Het Ondernemershuis Deventer (OHD) is in 2010 opgericht. In 2012 is het Startershuis Deventer 
opgericht. Vervolgens zijn beide projecten als onderdeel van de Stichting Startershuis in 2013 
samengevoegd. Het OHD was oorspronkelijk een initiatief van de Gemeente Deventer met een 
tweetal grotere woningcoöperaties. Zij wilde het ondernemerschap in z.g. achterstandswijken 
ondersteunen en stimuleren. 
Het OHD komt in een andere levensfase. Wat is eigenlijk de taak | functionaliteit van het OHD? Wie 
zijn de primaire afnemers? En op welke wijze kan het OHD zich dusdanig positioneren opdat er een 
gezonde continuïteit ontstaat? (Mix tussen subsidie en autonomie). 
 
Tafel 3: Wat wil de ondernemer? 
Aisia Okma, KING 
 
In deze tijd blijkt eens te meer dat ondernemers belangrijk zijn voor de bedrijvigheid en de 
werkgelegenheid in de gemeente. Maar hoe kom je er achter hoe het staat met de lokale economie? 
En hoe krijg je echt inzicht in wat de behoeften zijn van lokale ondernemers tav dienstverlening? 
Hoe kan je dit onderzoeken en daarbij ook de relatie met ondernemers verbeteren? Welke andere 
informatie is nuttig en welke knoppen heeft de gemeente om aan te draaien om de dienstverlening 
te verbeteren? 



 
Tafel 4: Hoe kunnen gemeenten de samenwerking opzoeken met lokale ondernemers 
zonder daardoor in de knel te komen met aanbestedingsregels en integriteit? 
Ron Visscher, Ordito / Bouw Advies Instituut 
Het Bouw Advies Instituut is coöperatieve samenwerking met 14 adviesbureaus uit de regio 
Oost-Brabant en bewoont in Gemert een soort ondernemershuis met een concreet thema. 
(Huisvesting, Vastgoed en Bouw) 
  
We zijn nu gestart met het Bouw Advies Loket. Een spreekuur voor ondernemers voor alle vragen 
over huisvesting en bouw. Banken, KvK en BouwendNL zijn zeer enthousiast. Gemeenten willen 
graag meedoen, maar laten zich nog tegenhouden door de angst voor ongeoorloofde 
overheidssteun aan de (lokale) ondernemers. 
  
Hoe nemen we deze angst weg en hoe voorkom je dat ambtelijke uren binnen een dergelijk initiatief 
als ongeoorloofd worden gezien? Kortom hoe krijgen we de overheid aan boord van dit regionale 
marktinitiatief? 
 
Tafel 5: Hoe kun je in ondernemershuizen de verbinding zoeken met Werkpleinen? 
Jop Schmeitz, Projectmanager realisatie Werkplein/Ondernemershuis, Ter Zake het 
Ondernemershuis, Zoetermeer 
 
Voor een gezonde arbeidsmarkt zijn drie dingen nodig: vaardige en welwillende werknemers, 
ondernemende bedrijven en een actieve overheid. In het Ter Zake het Ondernemershuis valt zowel 
voor bedrijven als voor werkzoekenden veel te halen. Vraag en aanbod van werk ontmoeten elkaar 
hier. Niet voor niets zitten het Werkplein en het TZhO in hetzelfde pand. De eerste ervaringen met 
deze verbinding hebben we nu in Zoetermeer opgedaan. In dit rondetafelgesprek delen we graag 
deze ervaringen en zijn op zoek naar nieuwe ideeën om deze verbinding nog beter vorm te kunnen 
geven. 


