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1 Inleiding

1.1. Achtergrond

Het kader rapport is het resultaat van een
reeks activiteiten die zijn ondernomen in
het kader van het project Inclusive
Business Launch Pad - An Accelerator
Programme for disadvantaged
entrepreneurs in microbusinesses (IB
Launch Pad). Het is ontwikkeld om inzicht
te krijgen in de verschillende nationale
contexten en de uitdagingen waarmee
ondernemers van de doelgroep worden
geconfronteerd bij hun toegang tot
ondersteuning en training en in het helpen
groeien van hun (micro)onderneming.

Het project is gericht op ondernemers en
eigenaars van micro onderneming die
momenteel in een achterstandspositie
verkeren of slecht vertegenwoordigd zijn,
bijvoorbeeld migranten, gehandicapten,
alleenstaande ouders, 50-plussers en
vrouwen.

3

De algemeen doel van intellectuele output 1
(IO1) van IB Launch Pad is het verzamelen van
inzichten uit vier partnerlanden: Oostenrijk,
Cyprus, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Er zal inzicht worden verkregen in de
behoeften, tekorten en uitdagingen van de
doelgroep in het geassocieerde land om
aanbevelingen te kunnen doen voor training
bij de initiële oprichting, groei, voortzetting en
uitbreiding van hun micro-onderneming.

Het rapport wordt ondersteund door primaire
en secundaire gegevens, die door de
projectpartners zijn verzameld in de vorm van
deskresearch, focusgroepen en interviews. Het
kader beoogt innovatie in de levering van
zakelijke diensten te bevorderen, waarbij de
perspectieven van inhoud en toegankelijkheid
worden beoordeeld. Bovendien beoogt het de
bewustwording te vergroten van de unieke
uitdagingen waarmee de doelgroep
geconfronteerd wordt, ter ondersteuning van
het op maat maken van bestaande en
potentiële ontwikkeling van nieuwe zakelijke
diensten. In het bijzonder zullen de
bevindingen het ontwerp van het curriculum
en de modules van de volgende
projectresultaten ondersteunen, en een
leidraad bieden aan beleidsmakers en
ondersteuning organisaties binnen een
partnerschap context.



1.2. Methodologie en reikwijdte
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De methodologie die werd gebruikt voor het verzamelen van gegevens in het kader van
output 1 (O1) combineerde kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen, door middel van
het verzamelen van secundaire en primaire gegevens om inzicht te krijgen in de huidige
context rond micro-ondernemingen en ondernemers die in de partnerlanden met een
achterstand of een verkeerde voorstelling van zaken te maken hebben (figuur 1).

Ten eerste voerden ze deskresearch uit om relevante secundaire gegevens en
statistieken te verzamelen die voornamelijk betrekking hadden op het onderwerp
ondernemerschap, en om enkele latente behoeften en tekorten te identificeren.
Ten tweede hielden ze semi-gestructureerde focusgroepen met ondernemers en
eigenaars van micro-ondernemingen, die momenteel met een achterstand kampen,
om verdere relevante onderwerpen te verkennen met betrekking tot hun behoeften
en uitdagingen in het land.
Ten derde voerden ze interviews uit met ondersteunende instanties en organisaties
met betrekking tot de uitkomsten van het deskresearch en de focusgroepen.
Ten slotte stelden ze een compilatie op van nationale rapporten met de belangrijkste
resultaten en potentiële inzichten van de gegevensverzameling in elk partnerland (zie
bijlage).

Volgens de richtlijnen en instrumenten voor de gegevensverzameling ondernamen de
partners vier hoofdactiviteiten met betrekking tot hun nationale context.



1.2. Methodologie en reikwijdte

Dit kaderrapport is gebaseerd op de nationale rapporten van elke partner. Het bevat een
overzicht van de belangrijkste uitdagingen, alsmede van de tekorten en zwakke punten
die werden besproken met betrekking tot het ondersteuning- en trainingsaanbod, en
zoals ondervonden door de ondernemers in kwestie en door ondersteunende
agentschappen en organisaties. De resultaten bieden een goed inzicht in de huidige
situatie van de doelgroepen in de partnerlanden en interessante inzichten in het
toekomstige traject van het project. De reikwijdte en het tijdschema van de output
worden in tabel 1 hieronder weergegeven.
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2 Belangrijkste resultaten

2.1. Vergelijkende gegevens over de context
van ondernemerschap 
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Dit deel bevat een vergelijkende tabel met bestaande secundaire gegevens uit
partnerlanden die door deskresearch zijn verzameld. De cijfers en statistieken geven een
algemeen beeld van de nationale contexten in Oostenrijk, Cyprus, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk. De tabel bevat de meest recente gegevens die beschikbaar waren op
het moment dat het desk research werd afgerond. De gepresenteerde cijfers zijn
voornamelijk afkomstig van nationale statistische rapporten (Micro-ondernemingen en
Ondernemers) en gegevens van de Global Entrepreneurship Monitor (Gedrag en attitudes
van ondernemers, randvoorwaarden voor ondernemerschap). 

(de tabel gaat verder op de volgende pagina)
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Tabel 2: Vergelijkende analyse van gegevens over ondernemerschap en ondernemingen

Bronnen:Global Entrepreneurship Monitor, country-related studies and statistics (zie referenties)



Uit de gegevens van tabel 2 blijkt dat alle partnerlanden van het IBL-consortium
sterk afhankelijk zijn van micro-ondernemingen. Het hoogste percentage micro-
ondernemingen is te vinden in Nederland (95.6%). Helaas zijn gegevens en
statistieken over kansarme groepen zelden te vinden. Dit zou erop kunnen wijzen
dat in de desbetreffende nationale statistische verslagen nog steeds niet genoeg
aandacht wordt besteed aan de specifieke situatie van doelgroepen. 

Uitgaande van de door de GEM verstrekte gegevens over de Europese landen voor het
meest recente jaar van deelneming aan de studie, hebben de projectlanden van dit
project een relatief hoge ondernemersactiviteit in een vroeg stadium en ook een hoog
percentage gevestigde ondernemers. 
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In 2018 stond Nederland bijvoorbeeld op de 1ste en Oostenrijk op de 3de plaats in
Europa voor hun ondernemersactiviteit in de vroege fase. Wat bijvoorbeeld het
percentage gevestigde onderneming betreft, wordt een percentage van meer dan 10%
als zeer goed beschouwd, tussen 10 en 8% als een goed activiteitsniveau en minder dan 6
als laag.



2.1. Vergelijkende gegevens over de context
van ondernemerschap 
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Verrassend genoeg heeft Nederland het laagste percentage mensen met waargenomen
mogelijkheden om ondernemer te worden, terwijl Cyprus het hoogste scoort (58%).
Daarentegen heeft Cyprus het laagste percentage waargenomen kansen, terwijl
Nederland het hoogste percentage heeft (65%). Wat de angst voor mislukking betreft,
scoort Nederland het laagst (27%) en het VK en Oostenrijk het hoogst (45%) van alle
deelnemende landen.

De in figuur 3 gepresenteerde gegevens, met betrekking tot het ondernemersgedrag en
de ondernemersattitudes, sluiten goed aan bij de in figuur 2 gepresenteerde
ondernemersactiviteit, waarbij Nederland het land is met de hoogste perceptie van
kansen en de laagste angst voor mislukking, en tevens de hoogste ondernemersactiviteit
heeft in zowel het vroege als het gevestigde ondernemerschap.



2.1. Vergelijkende gegevens over de context
van ondernemerschap 

10

Uit de gegevens van figuur 4 blijkt dat Nederland van alle deelnemende landen ook de
beste randvoorwaarden heeft. Het is koploper op elk van de geanalyseerde punten.
Niettemin is ondernemerschapsonderwijs in alle landen van het IBL-project een
belangrijk onderwerp om rekening mee te houden, vooral als het gaat om onderwijs op
scholen, zoals we kunnen zien als de factor met de laagste scores. Een ander zwak punt
in alle landen, zo blijkt uit de verzamelde gegevens, heeft betrekking op de overdracht
van R&D. Daarentegen presteren alle partnerlanden goed als het gaat om fysieke
infrastructuur en diensten voor ondernemerschap.



2.2. Kwalitatieve gegevens - Uitdagingen en
tekorten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitdagingen, tekorten
en zwakke punten die uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsactiviteiten naar
voren zijn gekomen. Deze resultaten vormen de leidraad voor de aanbevelingen die in
hoofdstuk 3 zullen worden gepresenteerd.
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De tabellen zijn opgesteld door in de eerste kolom de uit de gegevensverzameling
afgeleide relevante factoren te presenteren, gevolgd door parafrases uit de nationale
verslagen ter ondersteun van de factor, indien deze beschikbaar zijn, de kolommen
met de deelnemende landen en de relevantie volgens de hoofddoelstellingen van
het project, beoordeeld door de deskundigen van het FH Joanneum-team, afgestemd
op de inzichten van de verstrekte nationale verslagen.

De factoren worden gewaardeerd met sterren. De sterren geven aan of deze factor in de
respectieve landenrapporten aan de orde is gesteld. Het aantal sterren heeft betrekking
op de frequentie van de vermeldingen in verband met de gepresenteerde factoren, in
elke nationale context.



2.2.1. Uitdagingen 

Onderstaande tabel geeft de meest relevante uitdagingen weer die in de nationale
verslagen zijn vermeld, meestal gebaseerd op het standpunt van ondernemers en
eigenaars van micro-ondernemingen, maar ook rekening houdend met enkele bijdragen
van ondersteunende organisaties.
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Tabel 3. Lijst van de belangrijkste uitdagingen



Migranten worden vaak geconfronteerd
met uitdagingen op het gebied van taal
en cultureel begrip. Sommigen
ondervinden hinder van technologische
belemmeringen, zoals het gebrek aan
kennis van IT of de kosten van
technologie. Andere doelgroepen
maken zich zorgen over het evenwicht
tussen werk en privé-leven en het onder
controle hebben van werk en privé-
leven; deze kwestie heeft bijvoorbeeld
vooral gevolgen voor alleenstaande
ouders en vrouwen. Een uitdaging kan
ook een kwestie van het specifieke land
zijn, bijvoorbeeld het omgaan met
bureaucratie, wat in Oostenrijk en
Groot-Brittannië voorkomt en door de
geïnterviewde doelgroepen in de andere
twee landen niet als een beperking
wordt genoemd.

Algemene uitdagingen hebben
bijvoorbeeld betrekking op het
opzetten van professionele netwerken
en de moeilijkheid om training en
ondersteuning te vinden die specifiek
zijn voor hun omstandigheden. Een
uitdaging voor aanbieders van training
is om mensen online betrokken en
actief te krijgen.

De top vier van uitdagingen, afgeleid uit
het nationale verslag, zijn: netwerken,
gebrek aan cultureel en zakelijk inzicht,
informatie over specifieke
ondersteuning en training die niet wijd
verspreid is, en heterogeniteit van de
doelgroep. Daarna volgen taal- en
communicatiebarrières, gebrek aan
technische kennis of digitale
bedrijfsinstrumenten, evenwicht tussen
werk en privéleven en gebrek aan
motivatie voor online leren.

2.2.1. Uitdagingen 
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De groep ondernemers tot wie men zich richt, is divers. Terwijl sommige uitdagingen voor
het grootste deel van de groep gelden, kunnen andere uitdagingen slechts op één lid van
de groep van toepassing zijn.



2.2.2. Hiaten en Zwakke punten 

14

De onderstaande tabel (tabel 4) geeft een overzicht van de tekorten en zwakke punten,
gebaseerd op de antwoorden van de ondersteunende organisaties en de aanbevelingen
in de nationale verslagen. Er wordt ook rekening gehouden met de antwoorden van de
ondernemers interviews.



2.2.2. Hiaten en Zwakke punten 
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In alle landen werd vastgesteld dat er voldoende training wordt aangeboden, maar de
ondervraagden vermeldden het feit dat training te algemeen is en niet op de
doelgroepen in kwestie lijkt te zijn toegesneden. Volgens de resultaten van de
focusgroepen willen de respondenten training en ondersteuning die meer specifiek op
hun omstandigheden is afgestemd. Meer dan eens werd vermeld dat de doelgroepen de
voorkeur zouden geven aan een meer "geïndividualiseerde training". In Oostenrijk werd
gezegd dat de trainingsprogramma's van overheidsinstanties niet doeltreffend zijn voor
hun specifieke behoeften. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland gaven de
respondenten aan dat er meer mentorschap en coaching voor de doelgroepen zou
kunnen komen. De resultaten wijzen er ook op dat mentoring voor ondernemers in een
achterstandspositie een belangrijk punt lijkt te zijn in alle deelnemende landen.

In het algemeen kan worden gesteld dat in elk partnerland ondersteuning voor
ondernemers en micro-ondernemingen beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vorm van
training, advies, netwerkvorming, mentoring of financiering. De aangeboden
ondersteuning voor startende ondernemingen lijkt de laatste jaren toe te nemen. De
doelgroepen van het project lijken echter niet het voornaamste aandachtspunt van het
overheidsbeleid te zijn, en op maat gesneden aanbiedingen van ondersteuning worden
om de genoemde redenen als niet beschikbaar beschouwd. Deze omvatten onder meer
een gebrek aan belangstelling van beleidsmakers voor sommige doelgroepen of
moeilijkheden om doelgroepen te bereiken.

Op een algemener niveau en misschien niet een focus van het project, vermelden
sommige respondenten een gebrek aan specifieke financiering en subsidies en dat er niet
genoeg ondernemerschapsonderwerpen op scholen worden aangeboden.



Houd rekening met de heterogeniteit van de doelgroep

De in het kader van het IB Launchpad-project gedefinieerde "kansarme
ondernemers" vormen een zeer heterogene doelgroep met zeer
uiteenlopende behoeften. Hiermee moet zowel op beleidsniveau als door
de ondersteunende organisaties rekening worden gehouden bij het
ontwerpen van hun diensten.

3 Aanbevelingen
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De volgende aanbevelingen hebben tot doel de relevantie en innovatie van de zakelijke
dienstverlening aan de doelgroep van IB Launch Pad te verbeteren, vanuit het oogpunt van
inhoud, vorm en toegankelijkheid. Het is ook de bedoeling de lokale beleidsmakers en
ondersteunende organisaties en intermediairs bewuster te maken van de unieke uitdagingen
waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd. Met name de punten die hieronder worden
belicht, moeten dienen als ondersteuning voor het ontwerp van het curriculum en de modules
van de volgende projectresultaten.

Herziening van de term "kansarme ondernemers"

Op basis van de resultaten en ervaringen van de partners moet de term ook
worden herzien voor het verhaal van het project. De doelgroepen meldden
zichzelf niet te identificeren als een "kansarme groep" en in sommige
gevallen heeft dit het moeilijk gemaakt om hen aan boord te krijgen. Het
project zou een terminologie moeten vinden die meer omarmend en
versterkend is voor zijn verhaal.

Neem de doelgroepen op
in nationale onderzoeksgegevens voor statistieken

De ervaring van de projectpartners omtrent het verzamelen van betrouwbare
gegevens over sommige statistieken met betrekking tot de doelgroepen
toonde een gebrek aan beschikbaarheid in de belangrijkste nationale
bronnen. Bijvoorbeeld het totale aantal: ondernemers of bedrijfseigenaars
ouder dan 50 jaar, ondernemers of bedrijfseigenaars van migranten, evenals
ondernemers of bedrijfseigenaars met een handicap. Gelet op de GDPR-
regelgeving bevelen wij beleidsmakers dan ook aan te investeren in het
verzamelen van meer gegevens over deze groepen om inzicht te krijgen in
hun specifieke context en in staat te zijn een passend beleid en
ondersteuning te ontwikkelen.
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Uit de resultaten blijkt duidelijk dat er algemene "one-size-fits-all" cursussen beschikbaar zijn,
maar dat deze vaak geen waarde opleveren. De leden van de doelgroep die aan deze evaluatie
hebben deelgenomen, geven herhaaldelijk aan dat zij een meer op maat gesneden aanbod op
prijs zouden stellen. Bijvoorbeeld diensten en aanbiedingen die rekening houden met hun
specifieke behoeften, ervaringen en bedrijfsfasen. Dit zou kunnen gebeuren in de vorm van
hoe het trainingscurriculum is georganiseerd, zoals een aanpak met microkorreligheid om hun
eigen leertraject samen te stellen uit beschikbare modules. Daarnaast zou de training kunnen
worden geleverd met een degelijke zelfbeoordeling en een "trechterbenadering", waarbij het
algemene beeld wordt begrepen en na een eerste beoordeling en leren een aangepaste
mentoring en coaching wordt aangeboden. Dit zou ook rekening houden met hun eerdere
kennis, ervaringen en huidige behoeften binnen de ontwikkeling en in de levering van de
trainingsmodules.

Bied een gepersonaliseerde aanpak

Netwerken - de brug zijn om hen te verbinden

Er wordt op gewezen dat het van cruciaal belang is om collega's te leren
kennen en de mogelijkheid te hebben om in contact te komen met andere
ondernemers en intermediairs tijdens het proces van de ontwikkeling van
een bedrijf. Peer mentoring en leren van elkaar zouden een interessante
strategie kunnen zijn om de doelgroepen gedurende het hele traject
permanente ondersteuning te bieden. 

Toegankelijkheid is essentieel

Trainingsmateriaal en -sessies moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor het
hele spectrum van de doelgroep. Zo moeten de modules in meerdere talen
beschikbaar zijn, in ieder geval in de plaatselijke taal en in het Engels, en
moet bij de samenstelling ervan rekening worden gehouden met handicaps.
Hetzelfde geldt voor de "zichtbaarheid" van de diensten en training. Het is
van essentieel belang dat de training goed wordt verspreid, zodat de
doelgroepen weten waar zij de bronnen en diensten kunnen vinden die zij
nodig kunnen hebben.



Meng het aanbod - zachte en harde vaardigheden

Naast de belangrijke elementen van een bedrijfsontwikkeling, zoals
bedrijfsstrategie, ideevorming, validatie, groeistrategieën, marketing en
financiering, kennis over de juridische aspecten van een bedrijf en
boekhoudkundig advies, moet ook de ontwikkeling van de zachte
vaardigheden die een ondernemer moet ontwikkelen, worden ondersteund.
Daartoe behoren onder meer veerkracht, leiderschap en doeltreffende
communicatie. Het trainingsaanbod moet een holistische aanpak volgen en
zowel de zachte als de harde vaardigheden omvatten.

Hybride zijn
De mogelijkheid om het beste van zowel de digitale als de persoonlijke
wereld te gebruiken, moet worden bevorderd. Er werd gezegd dat een
combinatie van online en persoonlijke interacties, en van individueel en
groepsonderwijs, de voorkeur verdient.

Zorg voor specifieke financieringsaanbiedingen

Stel de financiering op verschillende niveaus beschikbaar, zorg ervoor dat het
hele spectrum van de doelgroep (DE) in aanmerking kan komen voor de
fondsen.
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