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Kamer van Koophandel

Bouwstenen voor bruisend
ondernemersklimaat
De Kamer van Koophandel stimuleert het ondernemersklimaat in Nederland.
Van oudsher gebeurt dat met betrouwbare informatie. Steeds vaker is de KvK
partner in samenwerkingsverbanden waarbij zij de expertise van haar landelijke
organisatie inzet voor ondernemers in de regio.
■ Ondernemerschap ■ Groei ■ Verbinding

at onderscheidt een stad of regio van andere
steden en regio’s? De Kamer van Koophandel
werkt aan DNA-kaarten die daar inzicht in geven,
vertelt bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk.
Informatie die de KvK uit haar eigen bestanden haalt bij het
samenstellen van een DNA-profiel verrast soms. “Ik vind het
bijvoorbeeld opvallend dat in een tijd dat toerisme booming is,
Zwolle meer toeristen trekt dan Maastricht. Een verklaring
is dat er in die Hanzestad een hartstikke goed museum staat,
dat er een prachtige boekhandel is die van heinde en ver
mensen trekt en dat het een toprestaurant heeft.” Het is aan
overheid en ondernemers in Zwolle en omgeving om die
sterke punten uit het DNA te gebruiken voor verdere economische ontwikkeling.
Steden hebben eigenheid en diversiteit nodig, vervolgt
Zuiderwijk. “Het is net als met bedrijven: die krijgen het
moeilijk als ze te veel op elkaar lijken en als het voor
consumenten niet duidelijk is waar ze voor staan. Met meer
onderscheidend vermogen krijgen ze een eigen clientèle. Voor
steden geldt dat net zo goed. Onherkenbare, inwisselbare
monolieten met overal dezelfde meubelboulevards geven
minder economische reuring dan een stad met diversiteit.
Een stad met focus kan ondernemers inspireren om hun
formule daarop toe te spitsen. De boekhandelaar in een
woonstad voor een oudere populatie, bijvoorbeeld, hoeft geen
generieke formule uit te rollen, maar kan zich richten op die
doelgroep. Ook kan focus een bepaald type bedrijven trekken.
Denk aan Sittard-Geleen, waar veel chemische bedrijven
zitten.”
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Publiek-private samenwerking

Het in kaart brengen van het DNA is onderdeel van ‘Laat stad
en regio bruisen’, een publiek-private samenwerking van
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onder meer ondernemers en lokale en regionale overheden.
De KvK is een van de participanten in dit initiatief voor
een bruisende, vitale economie in héél Nederland. Volgens
Zuiderwijk zijn gezamenlijke initiatieven van overheden en
marktpartijen als deze heel geschikt voor het bevorderen van
het ondernemersklimaat, ook om achterblijvende regio’s te
helpen. In de praktijk gebeurt dat ook steeds vaker, zegt ze.
Een ander voorbeeld is Smart Industry, dat laat zien dat de
Nederlandse industrie de concurrentie in de 21e eeuw aankan. Ook hier is de KvK een van de deelnemers, naast onder
meer het ministerie van Economische Zaken, werkgevers
organisaties FME en VNO-NCW en onderzoeksinstituut TNO.
Een tweede stimulans voor het ondernemersklimaat komt
van samenwerkingsverbanden die dwars door traditionele
scheidslijnen heen lopen. “Grote bedrijven zoeken start-ups
op, kleinere bedrijven werken graag samen met grote
ondernemingen als ze naar het buitenland gaan. Het smeden
van coalities gebeurt ook tussen sectoren. Bedrijven beseffen
dat ze de beste oplossing voor een vraagstuk soms buiten
hun eigen sector moeten zoeken. Zo nodigde de Rabobank
architecten en dansers uit voor haar herpositionering, met
als expliciet doel om een nieuwe lat in de markt te leggen.
Dwarsverbindingen groeien zo uit tot randvoorwaarden voor
een goed ondernemersklimaat. Als KvK faciliteren we het
ontstaan van nieuwe coalities, onder meer met het uit
schrijven van hackathons, en ondersteunen we het mentorprogramma van NL Groeit.”

Landelijke verbinding

Technologie geeft de derde grote stimulans aan het ondernemersklimaat, aldus Zuiderwijk. “Dankzij nieuwe technologie
ontstaan er nieuwe werkwijzen. Die laten zien dat het voor
goede samenwerking lang niet altijd nodig is om bij elkaar

‘We ondersteunen het ontstaan
van coalities tussen bedrijven
uit verschillende sectoren’

te gaan zitten en dan al pratend een oplossing te verzinnen.
Steeds meer vindt digitaal plaats.” Als een voorbeeld uit eigen
huis noemt ze de KvK Connect App voor zzp’ers. “Met de app
kunnen ze ervaringen uitwisselen, nagaan of hun tarief nog
wel in lijn is met dat van soortgelijke zzp’ers en zichzelf meer
bekend maken. Je kunt via de app ook professionals uit
andere disciplines vinden om samen in te schrijven op een
opdracht.”
De app is illustratief voor de nieuwe organisatiestructuur
van de Kamer van Koophandel: een landelijke organisatie met
steeds meer digitale producten en diensten die regionaal

bijdragen aan een goed ondernemersklimaat. Bij projecten
als ‘Laat stad en regio bruisen’ werkt de organisatiestructuur
ook heel goed, zegt Zuiderwijk. “We kunnen als landelijke
organisatie heel goed opschalen en ontsnipperen en tegelijkertijd initiatieven regionaal ondersteunen.
Het unieke van de Kamer van Koophandel
is dat we de regionale initiatieven vervolgens weer met elkaar kunnen verbinden.
Dat vergroot de landelijke impact.”
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