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De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. 

Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP’er 1x  

(alleen om te melden dat het aantal ZZP’ers minder snel toeneemt dan elders in de Noordvleugel) 

en dit terwijl deze begroting 330 pagina’s bevat. 

De SP is van mening dat het MKB de ruggengraat is van de economie en dat met deze ondernemer 

serieus rekening gehouden moet worden. 

Wij willen dat er meer rekening mee wordt gehouden, zeker voor de kleine ondernemer, en dat er 

niet uitsluitend regels worden opgelegd. 

De vraag is dan ook wilt u ONDERNEMEN of alleen maar regels ONDERGAAN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP-Hilversum 

www.hilversum.sp.nl 

 

Tel.: 06 10297450 

Mail: hilversum.sp.nl Februari 2014 

http://www.hilversum.sp.nl/
mailto::hilversum@sp.nl
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INLEIDING 
 

De SP wil dat Hilversum meer oog krijgt voor de belangen en problemen van het Midden- en 

Kleinbedrijf. Het MKB is tenslotte de ruggengraat van onze Hilversumse economie. Met meer dan 

7000 kleine zelfstandigen is het van belang dat de gemeente Hilversum oog heeft voor de kleine 

zelfstandigen. Zij zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid in buurten. De machtspositie van 

het Midden- en Kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf is vaak zwak als het gaat om 

onderhandelingen over prijzen, het huren van gewilde bedrijfslocaties en het dingen naar 

overheidsopdrachten. Het besef van hoe belangrijk het is om kleine bedrijven te behouden moet in 

de politiek doordringen.  

Daarom heeft de SP- Hilversum het initiatief genomen om een gemeentelijke bijeenkomst te 

organiseren voor kleine zelfstandigen. In oktober 2013 heeft deze plaats gevonden. Met meer dan 

200 bezoekende kleine zelfstandigen, die een schat aan informatie deelden, was de bijeenkomst 

een groot succes! De gemeente heeft dan ook besloten om ook in 2014 een vervolgbijeenkomst te 

organiseren. 

Maar met alleen het organiseren van een bijeenkomst ben je er nog niet. De SP heeft 

geconstateerd dat de gemeente Hilversum op een treurige 283e plaats staat in de lijst van meest 

MKB-vriendelijke gemeenten (Lexnova, november2013). En dat moet beter kunnen. Wij ontdekten 

dat de economische visie van de gemeente geen enkele paragraaf bevatte waarin aangegeven 

werd op welke wijze de kleine zelfstandigen gestimuleerd en ondersteund worden. Daarom hebben 

we in oktober 2013 een voorstel ingediend om dit alsnog te doen. Dit voorstel werd door de gehele 

gemeenteraad ondersteund. Op welke wijze de gemeente Hilversum de kleine zelfstandigen gaat 

stimuleren en ondersteunen gaan we dus in 2014 vaststellen. 
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DE VOORSTELLEN VAN  SP-HILVERSUM IN OKT. 2013 
 

1. Ontwikkel een samenhangend ruimhartig kleine zelfstandigen stimulerings-, 

ondersteuningsbeleid waarin elementen als de informatie, advies, netwerken versterken en 

BBZ, huisvestings- kwijtscheldings-, inkoopbeleid en andere ondersteuningsmogelijkheden 

terugkomen.  

 

Voorbeeld: 

Om in aanmerking te komen voor schuldhulpbeleid moet een ondernemer eerst zijn bedrijf 

definitief beëindigen. Maar het doel van het gemeentelijke schuldhulpbeleid is ook mensen 

met problematische schulden te helpen. Het zou goed zijn om kleine zelfstandigen te 

coachen en ondersteunen voordat zij hun bedrijf moeten beëindigen. 

Dit om te voorkomen dat zij met problematische schulden in de bijstand komen. Dan is 

namelijk zowel de kleine zelfstandige als de gemeente verder van huis dan nodig was 

 

2. Het verbeteren de informatie en het advies aan de kleine zelfstandigen. 

 Algemeen bijvoorbeeld met behulp van het MKB-Click loket en het BBZ-loket. 

 Bundel alle beschikbare informatie op één (gemeentelijke) website of op een 

  webpagina van de gemeentelijke website. 

 Verspreid deze informatie (digitaal en/of op papier) actief aan de kleine zelfstandigen. 

 

3. Organiseer het gemeentelijk BBZ-loket laagdrempeliger en ruimer van opzet dan nu. 

 Realiseer ruimere inloop mogelijkheden (nu alleen op woensdagochtend, en verkort de 

  levertijd van diensten. 

 Behandel aanvragen van zelfstandigen met problemen met spoed om liquiditeits- en 

  andere problemen te voorkomen. 

 

4. Adviseer hen ook actief over ondersteuningsmogelijkheden die het gezin ondersteunen en 

welke niets met het ondernemerschap te maken hebben. Denk aan het jeugdcultuurfonds, 

het jeugdsportfonds, stichting leergeld en de voedselbank. 

 

5. Versterk het contact tussen de gemeente en de kleine zelfstandigen en hun netwerken door 

het organiseren van bijeenkomsten waarop afspraken gemaakt worden over de 

samenwerking tussen de gemeente en kleine zelfstandigen. 

 Organiseer gezamenlijk denktankbijeenkomsten en ZZP-bijeenkomsten. Of denk aan 

  het opzetten van een ZZP-atelier zoals dit in Almere gedaan wordt 

 Organiseer een speed-date opdrachtenmarkt 

 Organiseer jaarlijks de gemeente Hilversum ZZP-dag 

 

6. Bekijk of het Hilversums inkoop- en aanbestedingsbeleid zo ZZP-vriendelijk mogelijk is. 

 En nodig hen actief uit om in te schrijven op gemeentelijke opdrachten 

 

7. Creëer een ZZP-atelier zoals dit in Almere ook gebeurd. Bespreek met de Hilversum media 

werkplaats op welke wijze hun locatie en dienstverlening ook ten goede kan komen aan 

Hilversumse creatieve ZZP’ers in het algemeen. Nu is dit voorbehouden aan mensen die uit 

loondienst bij de omroep ontslagen worden. Hierbij kan worden samengewerkt met 

verschillende partners. Het Ondernemershuys, het UWV, BV Hilversum etc etc. 

 

8. Als we zaken doen met kleine ondernemers. Betaal als overheid de rekeningen op tijd. 

Tenminste binnen dertig dagen maar liever sneller. 
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REEDS BEHAALDE RESULTATEN 
 

 De website van de gemeente is uitgebreid met een 'ondernemersloket' waar ondernemers 

informatie kunnen vinden over alle aspecten van ondernemerschap. 

Van het starten van een onderneming tot het aantrekken van personeel, 

financieringsmogelijkheden en (lokale en landelijke) ondernemersnetwerken. 

 Er is een ZZP-avond geweest waarbij 200 deelnemers waren. 

Dit leidde tot vergroting van kennis en contacten. 

 Er is een e-mailadres aangemaakt voor allerlei vragen omtrent ZZP'erschap:  

zzp@hilversum.nl. 

 Er is in kaart gebracht wat er binnen de gemeente al gedaan wordt voor kleine 

ondernemers. 

 Er is een eerste verkenning van de omvang en behoeften van ZZP'ers gedaan in Hilversum. 

 Er is een ondernemerspanel dat kan worden ingezet voor vragen aan ondernemers. 

 

BINNENKORT BEHAALDE RESULTATEN 
 

 In september/oktober komt er een volgende ondernemersbijeenkomst 

Dit op basis van de feedback van deelnemers aan de -avond in oktober en op basis van 

gesprekken met ondernemers en/of inzet van het ondernemerspanel. 

 Er komt een verkenning van 'best practices' van andere gemeenten en organisaties. 

 Er komt een verkenning van mogelijkheden tot het afstemmen en verbinden van 

verschillende partijen die zich bezighouden met ondernemerschap: gemeente, formele en 

informele ondernemersnetwerken, Syntens/Kamer van Koophandel, Qredits, UWV, ROC, 

etc.  

 Inzichten gaan gebundeld worden in een notitie met het beleid t.a.v. kleine ondernemers. 

 

  

mailto:zzp@hilversum.nl
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SAMENVATTING: HART VOOR DE ZAAK 
Een rapport van de SP-Tweede-Kamerfractie - Februari 2010 

INLEIDING 

De SP wil dat er meer oog komt voor de belangen van kleine bedrijven. Het kleinbedrijf is een 

belangrijke kracht binnen onze economie; daarom is het vreemd dat door de politiek onvoldoende 

rekening wordt gehouden met kleine bedrijven. Het plan Hart voor de Zaak – steun de kleine 

ondernemer, bevat tientallen voorstellen om hun positie te verbeteren. Alle onderwerpen waarmee 

kleine bedrijven te maken krijgen komen aan bod, van financiering tot mobiliteit en van lastendruk 

tot bestrijding van criminaliteit. Belangrijke voorstellen hierbinnen zijn: 

DE LAST VAN HET DOORBETALEN VAN ZIEK PERSONEEL WORDT EERLIJKER 

VERDEELD. 

De periode waarvoor kleine bedrijven de plicht hebben door te betalen wordt verkort. De 

werknemer behoudt zijn rechten maar wordt na deze periode betaald uit de opbrengsten van een 

algemene heffing voor werkgevers. 

DE HUURBESCHERMING VAN ZELFSTANDIGEN WORDT VERBETERD. 

Bij een geschil tussen huurder en verhuurder na renovatie van een bedrijfspand wordt nu alleen 

naar de belangen van de verhuurder gekeken. De rechter krijgt voortaan de bevoegdheid om ook 

de belangen van de huurder mee te wegen in zijn oordeel. 

EEN ONAFHANKELIJKE BEMIDDELAAR HELPT ONDERNEMERS MET 

FINANCIERING. 

Als ondernemers in hun ogen onterecht worden afgewezen voor krediet met staatsgarantie kunnen 

zij zich wenden tot een onafhankelijk loket voor een second opinion en eventuele bemiddeling. 

INKOOPMACHT IS MARKTMACHT, DE NMA BESTRAFT MISBRUIK. 

Kleine ondernemers die worden uitgeknepen door grote afnemers krijgen een betere rechtspositie. 

Inkoopmacht wordt aangemerkt als marktmacht en de NMa treedt actief op tegen misbruik van die 

macht. 

AANBESTEDINGSREGELS ZIJN MKB-VRIENDELIJK. 

Overheden die inkopen zorgen dat ook kleinere bedrijven kunnen meedingen naar de opdracht, 

ondermeer door niet te hoge omzeteisen te stellen. 

 

 

 

U kunt het volledige rapport vinden op: http://hilversum.sp.nl/hart-voor-de-zaak 

U kunt het ook bij ons bestellen via: hilversum@sp.nl  

http://hilversum.sp.nl/hart-voor-de-zaak
mailto:hilversum@sp.nl?subject=Bestelling%20Hart%20voor%20de%20zaak


HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF   

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOORZITTER VAN MKB-NEDERLAND, MICHAËL VAN STRAALEN: 

DE SP IS DE ENIGE PARTIJ DIE ÉCHT MKB-MINDED IS. 
(Jaarbeurs Utrecht - November 2013) 


