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Bij deze bied ik u,  mede namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretarissen van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het Actieplan 
'Nieuw Ondernemerschap' aan. Het Actieplan komt voort uit de beleidsbrief 'In Actie 
voor Ondernemers!'.1  
 
Doelstelling 
Het Actieplan 'Nieuw Ondernemerschap' heeft als doelstelling meer en betere nieuwe 
ondernemers. Concreet wordt gestreefd naar een percentage ondernemers onder 
allochtone groeperingen dat gelijk is aan het percentage ondernemers voor heel 
Nederland.  
 
Meer en beter ondernemerschap onder ondernemers van allochtone afkomst draagt bij aan 
meerdere doelen. Het zorgt voor meer economische groei, het verbetert de integratie en 
verlaagt de werkloosheid onder deze groepen. Om dit te bereiken wordt nieuw 
ondernemerschap gestimuleerd door enerzijds de barrières op te heffen die nieuwe 
ondernemers ervaren, en anderzijds het ondernemerschap onder deze doelgroep te 
promoten.  
 
 
 

                                                      
1 Zie Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 29200 XIII, nr. 36 
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Additionele aanpak 
Het Kabinet streeft naar het wegnemen van knelpunten voor alle ondernemers. Uit 
overleg met de doelgroep is echter naar voren gekomen dat nieuwe ondernemers -  naast 
generieke belemmeringen - ook met meer groepsgebonden knelpunten te maken krijgen. 
Deze liggen in de sfeer van het minder aanwezig zijn van ondernemersvaardigheden, 
minder kennis van wet- en regelgeving, ontbreken van een relevant netwerk en het 
moeilijker verkrijgen van financiering. Een Actieplan - specifiek gericht op deze 
knelpunten - is dus gerechtvaardigd. 
 
Inhoud 
Het Actieplan kent 11 projecten. Zes ervan zijn gericht op meer nieuwe ondernemers en 
bestaan hoofdzakelijk in het promoten van ondernemerschap onder de doelgroep. Deze 
promotie vindt zowel breed plaats, als gericht op groepen zoals scholieren, 
uitkeringsgerechtigden en nieuwkomers. 
 
Vijf projecten zijn gericht op betere nieuwe ondernemers en moet de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering van nieuwe ondernemers verbeteren. Het gaat hier onder andere. over 
verbetering van de administratieve vaardigheden, voorlichting over hygiënecodes en 
bedrijfsoverdracht. Ook worden coachingstrajecten aangeboden die aan een breed scala 
van knelpunten tegemoet kunnen komen, waaronder een betere aansluiting van 
ondernemers van allochtone afkomst bij formele, zakelijke (en meestal autochtone) 
netwerken.  
 
Bij het opstellen en uitvoeren van het Actieplan is en wordt intensief samengewerkt met 
VNO-NCW, MKB-Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit vanuit de 
gedachte dat alleen door samenwerking het gestelde doel kan worden bereikt.  
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