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Inleiding



4 Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders

1.1 Aanleiding

Voor de integratie van statushouders is arbeidsparticipatie een belangrijke voorwaarde. 

Doordat er bij statushouders gemiddeld genomen sprake is van een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, is de toeleiding naar werk in de praktijk vaak ingewikkeld. Dit heeft tot gevolg 

dat statushouders vaak lang thuis zitten en van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn.

Zelfstandig ondernemerschap wordt steeds vaker gezien als alternatieve route voor de 

arbeidsparticipatie van statushouders. Vluchtelingen tonen interesse in ondernemerschap 

en hebben soms ervaring als ondernemer in het land van herkomst. Door het hele land 

hebben   talrijke   ondersteuningsinitiatieven1   de   afgelopen   periode   statushouders   

met ondernemersambitie geïnformeerd over- en begeleid bij het opzetten van een eigen 

onderneming.

Ondernemerschap kan de sleutel zijn tot een succesvolle integratie van statushouders, 

maar tot dusver slaagt slechts een klein deel van de groep vluchtelingen met interesse in 

ondernemerschap erin om zelfstandig ondernemer te worden.

1.2 Doel van het onderzoek

VluchtelingenWerk Nederland heeft het initiatief genomen om te onderzoeken waar 

winstpunten te behalen zijn in de ondersteuning van statushouders op hun weg naar 

ondernemerschap. ING Nederland fonds heeft dit onderzoek financieel mogelijk gemaakt. 

In dit praktische en verkennende onderzoek staan de succesfactoren en knelpunten centraal 

die vluchtelingen tegenkomen op de route naar ondernemerschap.

 

 

Ook is dit onderzoek bedoeld om inzicht te geven in wat er speelt bij statushouders en 

ondersteunende initiatieven, zodat VluchtelingenWerk hierbij kan aansluiten, betrokkenen 

duurzaam aan elkaar kan verbinden en gemeenten en andere stakeholders kan adviseren in 

hun (beleids)keuzes.

 

De opbrengsten van dit onderzoek hangen nauw samen met deze doelen:

1. Een overzichtslijst met relevante stakeholders;

2. Een inspiratiebijeenkomst als startpunt voor een blijvende samenwerking in een breed 

netwerk;

3. Een eindrapportage waarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gedeeld 

worden. 

 

1.3 Aanpak

Onderzoeksmodel

Op basis van een literatuurstudie en analyse van signalen uit de praktijk, is de aanname 

geformuleerd dat de bestaande mogelijkheden voor ondersteuning voor startende 

ondernemers op een drietal ‘barrières’ stuit, te weten:

1. De mogelijkheden voor ondersteuning zijn onvoldoende bekend bij vluchtelingen;

2. Er zijn drempels die de toegang van vluchtelingen tot dergelijke ondersteuning 

bemoeilijken;

3. De bestaande ondersteuning sluit onvoldoende aan bij specifieke behoeften van 

vluchtelingen.

 

¹  Deze ondersteuningsinitiatieven worden gestart door ondernemers, maatschappelijke organisaties, door onderwijsinstellingen of 
combinaties daarvan. In dit onderzoek  wordt de term ‘initiatieven’ gebruikt voor  partijen  die een aanbod hebben gecreëerd om 
statushouders te ondersteunen  naar ondernemerschap.
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Ook leidden wij uit deze verkenning af dat motivatie van de vluchteling gedurende het hele 

proces een essentieel onderdeel is van een succesvolle of minder succesvolle route naar 

ondernemerschap.

Op basis van het vooronderzoek is het bovenstaande conceptuele model ontwikkeld.

De drie barrières zijn samengebracht in een ‘barrièremodel’². Dit is een model dat gebruikt 

wordt om de ratio achter beleidswijzigingen te onderbouwen. De basisgedachte is dat 

verschillende weerstanden (barrières) moeten worden overwonnen, zodat een ‘wens’ kan 

resulteren in een verandering.

Methodiek

Om het onderzoeksmodel te vullen en te toetsen en zowel de vraag- als aanbodzijde scherper 

in beeld te krijgen, heeft Lysias 37 interviews gehouden met een diverse groep professioneel 

betrokkenen, te weten gemeenten, kredietverstrekkers en maatschappelijke organisaties. 

Ook zijn 12 narratieve interviews gehouden met ondernemende statushouders.

De lijst met respondenten is tot stand gekomen door middel van de sneeuwbalmethode, 

waarbij iedere respondent gevraagd wordt om nieuwe respondenten aan te brengen. Hierbij 

moet de kanttekening worden gemaakt dat de statushouders uit de onderzoeksgroep voor 

een groot deel gestart zijn met een eigen onderneming of ideeën hebben om daarmee    

te starten. De gehele (potentiële) doelgroep bestaat uit vluchtelingen waarbij de wens  

om te ondernemen wellicht latent aanwezig is, maar deze doelgroep is -om redenen van 

uitvoerbaarheid- niet betrokken in dit onderzoek.

Daarnaast is -als aanvulling op de deskresearch- verbinding gezocht met andere partijen die 

op hetzelfde moment onderzoek uitvoeren naar het thema. De drie basisbarrières van het 

onderzoeksmodel (zoals weergegeven in paragraaf 1.3) zijn behandeld en getoetst in alle 

gesprekken met betrokkenen.

Ter afronding van de onderzoeksfase is een eerste analyse gemaakt waarin een viertal 

hoofdbevindingen is gedefinieerd. Tijdens een inspiratiesessie zijn deze hoofdbevindingen 

voorgelegd bij een brede groep stakeholders. De inspiratiebijeenkomst vormde een 

toetsmoment om te zien of de analyse gedeeld werd, maar had ook als doel te inspireren door 

het delen van good practices en zo de samenwerking tussen een brede groep betrokkenen 

te versterken. Tijdens de inspiratiesessie is over ieder van de vier hoofdbevindingen in een 

klein gezelschap discussie gevoerd op basis van een aantal vragen:

• Herkent u deze hoofdbevinding – in uw dagelijkse praktijk?

 ǡ Zijn er voorbeelden die deze bevinding bevestigen of ontkrachten? 

 ǡ Wat kunt u toevoegen op deze bevinding?

• Wat is er nodig voor statushouders – gezien deze bevinding?

 ǡ Welke rol zou uw organisatie hierin kunnen spelen?

De opmerkingen en resultaten van deze discussies zijn verwerkt in dit rapport.

² Bachran & Baratz, 1970
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1.4 Context van het onderzoek

Statushouders in Nederland

Eind 2016 waren er ruim 100.000 recent toegelaten vluchtelingen in Nederland, aldus 

VluchtelingenWerk3. In grote lijnen is de betiteling statushouders gelijk te stellen aan deze 

groep vluchtelingen. Bijna zestig procent van deze groep statushouders is gevlucht in de 

periode 2013-2015. De belangrijkste herkomstlanden zijn Syrië en Eritrea waarbij Syrië  

het belangrijkste land van herkomst is. Het grootste deel van de vluchtelingen is man en 

jongvolwassen (18-34 jaar).

In principe hebben alle statushouders in Nederland een inburgeringsplicht. Dit is een 

verplichting om het inburgerings- of staatsexamen te halen. In deze examens worden de 

Nederlandse taalvaardigheid en de kennis van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt 

getoetst. Sinds 2013 zijn vluchtelingen zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun 

inburgering. Zij hebben de vrijheid en de verantwoordelijkheid om een instelling te kiezen 

waar zij hun lessen willen volgen. Statushouders kunnen daarbij gebruik maken van een 

lening van maximaal €10.000 euro van DUO. Deze lening wordt omgezet in een gift, mits de 

inburgering binnen drie jaar succesvol wordt afgerond.

Het aantal uren en lessen dat inburgeraars ontvangen, hangt af van de gehanteerde prijs en 

de afspraken tussen inburgeraar en aanbieder. Door de bank genomen volgen de meeste 

statushouders twee of drie dagdelen per week een inburgeringsprogramma van gemiddeld 

drie uren, steeds vaker in combinatie met vrijwilligerswerk.

 

 

Rol van VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die vanuit 

mensenrechtenperspectief de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers en, met 

inzet van vrijwilligers, vluchtelingen begeleidt. VluchtelingenWerk4 begeleidt vluchtelingen 

vanaf aankomst tot zelfstandigheid in ons land.

Het zwaartepunt van het werk van VluchtelingenWerk ligt in de eerste jaren van verblijf  

in Nederland. Met betrekking tot ondernemerschap is vooral de visie en werkwijze van 

Vluchtelingenwerk op inburgering en arbeidsparticipatie van belang. VluchtelingenWerk 

biedt maatwerk bij de persoonlijke begeleiding. Een hogere arbeidsparticipatie van 

vluchtelingen wordt bevorderd via belangenbehartiging en door samenwerking met- en 

inbreng van expertise bij gemeenten, werkgevers, onderwijs en andere partners. De 

belangrijkste rol in het bevorderen van de  arbeidsparticipatie is als belangenbehartiger  

en via de inbreng van haar expertise over vluchtelingen in de samenwerking met anderen. 

Begeleiding wordt vooral geboden in de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Intermediair wil 

VluchtelingenWerk alleen zijn voor kwetsbare groepen.

De begeleiding arbeidsparticipatie krijgt momenteel vorm via het project Vluchtelingen 

Investeren in Participeren (VIP). Van 2015 tot eind 2017 hebben 1250 vluchtelingen 

deelgenomen in een programma waarin een groepsgewijs trainingsprogramma (persoonlijke 

oriëntatie, beroepsoriëntatie en werknemersvaardigheden), het lopen van     stage en 

individuele begeleiding worden gecombineerd. Per 2018 is het programma voor drie jaar 

verlengd met als doel om 2000 vluchtelingen te begeleiden naar werk.

³ Jaarrapport ‘Vluchtelingen in getallen 2017’, waarin  de definitie van de UNHCR wordt gehanteerd. Het betreft: Personen met 
een vluchtelingenstatus, personen die aanvullende vormen van bescherming  krijgen en nareizigers (gezinsleden die zijn herenigd 
met een familielid).

4 Nadat een vluchteling een  verblijfsvergunning voor bepaalde tijd krijgt ( vijf jaar), wordt deze persoon (met name door de 
overheid) een statushouder genoemd.
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5 SZW (2008), ‘Zelfstandig uit de bijstand’, i-ii.
6 De mogelijkheden die de Bbz biedt, zijn helder omschreven in ‘Bbz uit het startblok’ (Ecorys, 2011) en ‘Haal meer uit de Bbz’ (ministerie 
van SZW, 2012).

 Voor vluchtelingen die als zelfstandig ondernemer aan de slag willen, heeft VluchtelingenWerk 

geen eigen trainings- of begeleidingsprogramma. De organisatie onderhoudt contact met – 

en werkt samen met andere organisaties of initiatieven, bijvoorbeeld met Qredits, Lomax, 

ING Nederland fonds, Hogeschool Zuyd, Startersloket Zuid Limburg en diverse gemeenten.

Vanuit de contacten en samenwerking wil VluchtelingenWerk meer inzicht verwerven in de 

kansen en belemmeringen voor vluchtelingen en de rol die VluchtelingenWerk daar bij kan 

spelen.

Kader van de BBZ

Inzicht in vigerende wetgeving is van belang om de context van dit onderzoek te kunnen 

duiden. Statushouders die willen beginnen als ondernemer in Nederland, doen dat in   veel 

gevallen vanuit een uitkeringssituatie. Voor gevestigde en startende ondernemers  die 

een bijstandsuitkering ontvangen is de landelijke wetgeving ‘Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen’ (Bbz) van kracht. De gemeente voert deze regeling uit en kan de (startende) 

ondernemer op diverse manieren ondersteunen. Uit een kosten-baten analyse van het 

Ministerie van SZW blijkt dat dit een financieel risico met zich meebrengt voor gemeenten 

doordat de ondersteuningskosten vanuit een Bbz per starter € 9.420 hoger zijn dan de directe 

besparing op de uitkeringslast.5 Dit zegt niets over de mogelijke positieve maatschappelijke 

baten, maar maakt investeren in ondernemerschap vanuit het perspectief van de overheid 

op korte termijn mogelijk minder aantrekkelijk.

De Bbz6 maakt een eerste onderscheid tussen startende ondernemers en gevestigde 

ondernemers. Voor gevestigde ondernemers biedt de Bbz mogelijkheden om financiële 

problemen op te lossen, zodat zij niet in een  uitkeringssituatie  hoeven  te  belanden. 

Voor startende ondernemers biedt de Bbz mogelijkheden om vanuit de uitkering een eigen 

bedrijf te starten.

Omdat statushouders een nieuw bedrijf beginnen in Nederland, kunnen zij alleen aanspraak 

maken op de regelingen voor startende ondernemers. De Bbz heeft daarvoor diverse 

spelregels opgesteld:

1. Voorbereidingstijd 

Vluchtelingen met ambities voor een eigen bedrijf krijgen maximaal één jaar de tijd 

om zich voor te bereiden op de start. In dit traject kunnen zij gebruik maken van 

(persoonlijke) advisering, workshops en cursussen. Ze kunnen in deze periode ook 

vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht en in sommige gevallen een krediet krijgen 

om voorbereidingen te financieren. Tijdens de voorbereidingsperiode behouden de 

statushouders hun bijstandsuitkering. 

2. Toets levensvatbaarheid 

Na de voorbereidingstijd kan de startende ondernemer aan de slag, mits de gemeente 

het bedrijf als levensvatbaar beoordeelt. De gemeente kan hiervoor eventueel een 

toets opvragen bij een externe partij, zoals een adviesbureau. Bij de toetst beoordeelt 

de gemeente in ieder geval het ondernemersplan, de concrete mogelijkheden om te 

starten, de belemmeringen (schulden, vergunningseisen), de vaardigheden van de 

ondernemer en een rechtmatigheidstoets naar het inkomen/vermogen van het gezin.

3. Van bijstandsuitkering naar Bbz-uitkering 

Als de toets positief uitvalt, zijn de (geprognosticeerde) inkomsten uit het bedrijf 

vaak niet voldoende om de uitkering te vervangen. Om dit gat op te vangen, kan 

de startende ondernemer een Bbz-uitkering aanvragen. Deze uitkering kent de 

constructie van een renteloze lening. De gemeente bekijkt namelijk achteraf of het 

bedrijf voldoende winstgevend is geweest om (een deel) van de uitkering terug 

te betalen. Het overige deel van de uitkering wordt alsnog omgezet in een gift.

|1   Inleiding
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Deze Bbz-uitkering heeft een looptijd van één tot maximaal drie jaar. Dat betekent 

voor de statushouder dat de inkomsten uit het bedrijf binnen drie jaar op niveau 

moeten zijn dat het de uitkering kan vervangen – of dat daarna alsnog een reguliere 

bijstandsuitkering zal volgen. In de wet is opgenomen dat na zes maanden een 

herbeoordeling plaatsvindt en een nieuwe herbeoordeling na wederom zes maanden. 

Na elke herbeoordeling volgt een beslissing over voortzetting van de Bbz-uitkering.

4. Aanvraag krediet 

Als de startende ondernemers voor de start van de onderneming financiering wensen, 

kunnen zij bij de desbetreffende gemeente een aanvraag doen. Wettelijk is vastgesteld 

dat alleen krediet wordt verleend in het geval er geen andere financieringsbronnen 

zijn. De gemeente bepaalt of de startende ondernemer het krediet ontvangt en de 

hoogte van het krediet. De gemeente kan een deel van dit krediet declareren bij het 

Rijk (75%₇), maar dient het overige gedeelte uit eigen middelen te financieren. Het 

afgesproken rentepercentage bedraagt acht procent en de maximale aflossingstermijn 

tien jaar. De gemeenten bepalen de definitieve aflossingstermijn en maken afspraken 

over de terugbetaling. De startende ondernemers kunnen overigens geen gift krijgen 

als start, in tegenstelling tot gevestigde ondernemers. Zij kunnen een gift krijgen tot 

bijna €10.000 euro₈.

7 ‘Haal meer uit de Bbz’, p.120-121.
8 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-Bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-startende-
zelfstandige-bedrijfskapitaal-lenen-of-krijgen
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Op een hoek aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is sinds enkele jaren een 
nieuwe kapperszaak geopend. Buiten op de gevel staat in grote gouden letters 
‘Salon Maher’, binnen is het een levendige bedoening. Maher Mansour is druk 
in de weer. Tijdens het interview maakt hij contact met klanten, stuurt personeel 
aan en vertelt ondertussen hoe hij Salon Maher opbouwde.

Getalenteerd
Vanaf het begin is duidelijk dat Maher geen alledaagse jongen is. Sinds zijn twintigste is 
hij  kapper en ondernemer in Syrië. Hoewel de kapperszaken de kern vormden van zijn 
werk, voelt Maher zich vooral ondernemer. Naast de kapperszaken was hij eigenaar van een 
horecagelegenheid. En alsof dat nog niet genoeg is, haalde hij al ver voor zijn vlucht naar 
Nederland verschillende diploma’s in Spanje, Dubai, Italië en Frankrijk.
 
Gemotiveerd
Vanaf 2013 in Nederland, wil Maher snel de taal leren. Hij wil zo snel mogelijk opnieuw een 
zaak starten. Om goed met klanten om te kunnen gaan en een zaak op te richten, wil hij de 
taal goed beheersen. Zeer gemotiveerd gaat hij als autodidact aan de slag. Vanaf ’s morgens 
vroeg is hij bezig om de taal te leren, als (vrijwilliger) te werken en ’s avonds weer de boeken 
in duiken. Na acht maanden in Nederland behaalt hij ook zijn rijbewijs.

Van Friesland naar Utrecht
Als Maher uit het asielzoekerscentrum komt, wordt hij geplaatst in een dorpje in Friesland. 
Gewend aan een stedelijke omgeving in Syrië gaat hij zelf al reizend naar de grotere 
Nederlandse steden. Op zoek naar (vrijwilligers-)werk vindt hij een plekje bij een kapperszaak 
in Utrecht. In de eerste tijd reist hij van Friesland naar Utrecht, waardoor hij ’s ochtend 
genoodzaakt is rond 5 uur op te staan. Maar vanwege zijn werk in Utrecht krijgt hij later een 
huis aangeboden in Utrecht. Zo kan hij langzaam beginnen om zijn echte droom waar te maken. 
 

Fatima
Als kapper in dienstverband ontmoet Maher een klant, Fatima. Een Marokkaans-
Nederlandse vrouw, werkzaam bij de Rabobank, die goed Arabisch spreekt. Na een paar 
maanden vertrouwt Maher Fatima toe dat hij eigenlijk een eigen zaak wil beginnen, en zegt 
daarbij ‘ik weet precies hoe dat werkt met klanten in Nederland’. Voor hulp is Fatima in 
eerste instantie terughoudend: ‘er zijn zoveel regels die je (nog) niet kent, je bent nog maar 
net in Nederland.’ Na een paar maanden laat Fatima zich overtuigen en belooft ze hem haar 
hulp.

Steeds een stapje groter
Vier jaar geleden startte Maher zijn eerste zaak. Hij betrekt een klein pandje aan de 
Amsterdamsestraatweg. De hulp van Fatima is onontbeerlijk, voor documenten, het 
voldoen aan alle regels en wat geleend geld. Al snel loopt het goed met klanten en het valt 
Maher op dat er een pand leegstaat, verderop in de straat. Met die informatie gaat hij naar 
Fatima en na een tijdje lukt het om te verhuizen naar dit grotere pand. Maher richt alles 
zelf in; hij koop de bank, spiegels, stoelen en een barretje via Marktplaats. Met trots vertelt 
hij hoe hij voor een prikkie het ene na het andere meubel binnensleept. En enige tijd terug 
opende Maher zijn tweede kapperszaak, nu in Rotterdam.

Personeel
Het grootste probleem waar Maher nu tegen aanloopt, is de betaling van personeel. 
De betaling die hij kan bieden, ligt nauwelijks boven de bijstandsuitkering. Veel van zijn 
personeel heeft een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Maar zij constateren na 
afloop van de maand dat ‘zij eigenlijk voor niets gewerkt hebben’. Maher probeert hen te 
overtuigen dat werk voor de langere termijn wel heel belangrijk is. Maar als Maher iets mag 
veranderen? ‘Dat mijn personeel iets meer mag houden!’

Kijkje nemen of geknipt worden? Ga naar de Amsterdamsestraatweg 196 (Utrecht) 
of William Boothlaan 19a (Rotterdam)

De kapperszaken van Maher Mansour

Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders10 | Micro story
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2.1 Inleiding

 

In dit hoofdstuk staan de bevindingen uit de documentenanalyse en de gevoerde gesprekken. 

We beginnen met de actuele stand van de onderzoeken op dit gebied en evalueren de 

huidige kennis over startende ondernemers met een migratieachtergrond (paragraaf 2.2).

Daarna volgen de inzichten uit de gesprekken. We geven eerst een beschrijving van het 

ondersteuningsaanbod, en behandelen vervolgens de bevindingen met betrekking tot de 

barrières en overige drempels die uit het onderzoek naar voren komen.

2.2 Inzichten uit literatuur

Er is vrijwel geen actueel onderzoek naar de barrières voor vluchtelingen op de route naar 

ondernemerschap. De weinige bronnen zijn vaak verouderd en gaan dus niet over de recente 

groep vluchtelingen. De noodzaak voor actualisatie van het onderzoek is daarmee evident. 

We hebben voor de inzichten in dit onderzoek daarom gebruik gemaakt van onderzoek naar 

startend ondernemerschap in Nederland en arbeidsparticipatie in het algemeen en naar 

internationaal onderzoek naar ‘immigrant entrepeneurship’.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de drijfveren voor ondernemerschap (in algemene zin, 

dus niet alleen voor de huidige doelgroep) een combinatie van intrinsieke en extrinsieke 

factoren zijn en dat intrinsieke factoren doorslaggevend zijn voor succes.9 In Nederland 

start de grootste groep nieuwe ondernemers vanuit een positie van relatief grote financiële 

zekerheid. De meest voorkomende route naar ondernemerschap is vanuit een langere 

periode van loondienst, met een partner die voldoende inkomen heeft om de vaste lasten 

te dragen. Uit hetzelfde onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat parttime 

ondernemerschap een veelvoorkomend tussenstation is naar fulltime ondernemerschap.10

 

Hiermee verschilt de positie van startende ondernemers in Nederland gemiddeld 

genomen aanzienlijk met die van  statushouders,  die  doorgaans  ondernemen  vanuit  een 

bijstandsuitkering. Ondernemerschap vanuit de bijstand is een veel minder voorkomende 

route. Uit cijfers van het CBS naar redenen van uitstroom uit de bijstand wordt ‘inkomsten 

uit zelfstandig beroep of bedrijf’ slechts in 60 van 12.950 (<0,5%) als de voornaamste 

oorzaak genoemd.11 Daarmee bevinden statushouders zich op het moment van starten in 

een bijzondere situatie ten opzichte van andere startende ondernemers:    ze kunnen in de 

praktijk niet om de gemeente heen. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) (zie 

paragraaf 1.4) kan voor deze ondernemers een uitkomst bieden.

In de WRR-Policy Brief ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ 

wordt de arbeidsmarktpositie van statushouders samengevat als ‘op grote achterstand in 

de eerste fase na migratie waarna een lange en onvolledige inhaalrace volgt’. Zo ligt de 

participatie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt (c.q.  een  betaalde  baan  voor meer 

dan acht uur in de week) na twee jaar op 25%. Dat is iets minder dan gezinsmigranten     

en aanzienlijk minder dan arbeidsmigranten en de autochtone bevolking. Na 15 jaar heeft 

meer dan de helft van de statushouders (57%) betaald werk. Dat is vergelijkbaar met 

gezinsmigranten (60%), maar het is nog altijd aanzienlijk minder dan arbeidsmigranten 

(70%) en  de  autochtone  bevolking  (80%).12 Dit  verschil  kan  grotendeels  verklaard  

worden  door factoren als een gemiddeld lager opleidingsniveau, geringe werkervaring en 

het ontbreken van relevante sociale netwerken en hangt daarnaast zowel samen met de 

migratie, de asielprocedure en het inburgeringsbeleid voor statushouders in Nederland.13 

9 Guido Walraven & Radjinder Bhangwanbali (2008), ‘Allochtoon ondernemerschap in Den Haag: Kansen en belemmeringen in de 
dagelijkse praktijk van niet-westerse allochtone ondernemers’, Lectoraat Dynamiek van de Stad, 8-9

10 Kamer van Koophandel (2016), ‘Ondernemerschap: een persoonlijke keuze Een onderzoek naar kenmerken & behoeften van 
aspirant-ondernemers’, 4.
11 CBS (2014), ‘Redenen van in- en uitstroom WWB’, 19.
12 WRR (2015), ‘Policy Brief 4 geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’, 9-14.
13 SER (2016), Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen, 45-46.
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Er is, zoals eerder aangegeven, weinig tot geen informatie over de specifieke weerstanden 

voor vluchtelingen bij het starten van een eigen onderneming. In verschillende onderzoeken 

wordt erkend dat er aanvullende weerstanden voor ondernemende statushouders zijn, 

maar deze worden zelden expliciet benoemd.14 Voorzover dat wel gebeurt, worden naast 

een aantal algemene factoren als een vaak gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, 

in onderzoeken op aanpalende onderwerpen enkele punten aangedragen:

• Circa de helft van de startende ondernemers stopt binnen een jaar na de start. Volgens 

onderzoek van Walraven en Bhangwanbali15 is dit percentage hoger voor niet-westerse 

ondernemers. De onderzoekers wijten deze hoge uitval aan onvoldoende besef bij 

instanties over de specifieke wensen en behoeften van deze ondernemers.

• Niet-westerse ondernemers starten liever en vaker zonder ondernemingsplan.

• De tijdelijkheid van de verblijfsvergunning heeft negatieve invloed op de 

kredietwaardigheid van statushouders. Vooral in de eerste drie jaar na aankomst – en in 

mindere mate tussen het derde en vijfde jaar – lijkt dit de route naar ondernemerschap 

te bemoeilijken.16

2.3 Omschrijving ondersteuningsaanbod

Uit ons onderzoek blijkt dat er een zeer divers ondersteuningsaanbod is voor statushouders 

met een ambitie om ondernemer te worden. Op basis van de gevoerde gesprekken 

hebben we een model ontwikkeld waarbij we in het huidige ondersteuningsaanbod twee 

hoofdrichtingen onderscheiden:

1. ‘Lean startups’ waarin de business centraal staat en de nadruk ligt op hands-on hulp 

en praktische kennis.

2. ‘Participatietrajecten’ waarin het businessplan centraal staat en de nadruk ligt op 

ambitie en het ontwikkelen van een droom.

 Onderstaande tabel geeft het globale onderscheid weer tussen beide typen op basis van 

focus, organisatie en het type initiatiefnemer:

Het onderscheid tussen initiatieven is in de praktijk vanzelfsprekend niet zo scherp.

Doordat de begeleiding vanuit lean startups 1-op-1 is, kan veel  aandacht  worden  besteed 

aan het ontwikkelen van de business van de statushouder. Meestal is de initiatiefnemer ook 

een ondernemer, die door middel van een praktische insteek, hands-on tips kan geven en 

zijn kennis en ervaringen deelt met de statushouder.

Bij de ondersteuning vanuit participatietrajecten, staat vaak het ontwikkelen van de 

droomonderneming en het schrijven van een businessplan voor de aanvraag van een Bbz- 

toelage/uitkering centraal.

Lean startups Participatietrajecten

Focus

Hands-on

Praktische insteek

Nadruk op business

Bbz als optie

Ondernemer ben je

Ervaringsdeskundigen coachen

Droom staat centraal

Theoretische insteek

Nadruk op businessplan

Bbz als primaire route

Ondernemer kun je worden

Organisatie

Individueel

Vaak derde partij nodig voor 

verbinding

Groepsverband

Makkelijk te vinden (dichtbij 

systeemwereld)

Initiatiefnemer ‘Ondernemende types’ Vaker gelieerd aan gemeente

 

14 Jan Rath & Robert Kloosterman (2000), ‘Outsiders’ Business: A Critical Review of Research on Immigrant Entrepreneurship’, 
International Migration Review, 34 (3), 10-12.
15 Guido Walraven & Radjinder Bhangwanbali (2008), ‘Allochtoon ondernemerschap in Den Haag: Kansen en belemmeringen in de 
dagelijkse praktijk van niet-westerse allochtone ondernemers’, Lectoraat Dynamiek van de Stad.
16 Tesseltje de Lange e.a. (2017), ‘Van azc naar een baan: De Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van 
vluchtelingen’, 68.
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Participatietrajecten staan meestal in nauwe verbinding met de gemeente en zijn daardoor 

doorgaans een logische eerste stap voor statushouders met ondernemersambities. Door 

de brede insteek en de theoretische focus hebben statushouders de kans om uit  te 

vinden of ondernemerschap bij hen past. ‘Baadt het niet dan schaadt het niet’ is hierbij 

vaak de gedachte door de breedte van de ondersteuning op taalvaardigheid, reguliere 

arbeidsparticipatie, activatie, maatschappelijke participatie en waardigheidsgevoel.

Ondanks dat de meeste initiatieven aangeven maatwerk belangrijk te vinden, zien we    dat 

een belangrijk deel van de ondersteuning een generiek of klassikaal karakter heeft.  Dit is de 

meest efficiënte manier om een grote groep te kunnen ondersteunen. Maar dit voorziet niet 

altijd in de volledige behoefte van de statushouder  met ondernemerszin.  Die heeft vaak 

praktische begeleiding nodig en heeft heel concrete vragen; soms is er   een vervoersmiddel 

nodig, een werkplek om iets te maken of een connectie met iemand met bepaalde kennis. 

Dat valt niet binnen de generieke aanpak van veel organisaties.

De persoon van de ondernemer

Als we de verhalen van de statushouders naast elkaar zetten (zie microstories) zien we grote 

verschillen in de ‘succesverhalen’ maar ook in de factoren die eraan bij hebben gedragen 

dat het lukt een succesvolle onderneming te starten. Wel zien we vaak dat de ondernemer 

over een aantal eigenschappen beschikt die bijdragen aan het succes van zijn onderneming, 

te weten:
• Creativiteit
• Flexibiliteit
• Zoeken naar kansen en mogelijkheden
• Makkelijk in het leggen van contact
• Zien van kansen
• Doorzettingsvermogen
• Bereid tot nemen van enig risico

2.4 De barrières

Het onderzoek heeft voor iedere barrière inzichten opgeleverd over de mate waarin deze 

wel of geen obstakel is voor ondernemende statushouders.

2.4.1 Bekendheid mogelijkheden ondersteuning

1. Bekendheid ondersteuningsaanbod 

Uit de gesprekken met ondernemende vluchtelingen concluderen we dat de 

mogelijkheden voor ondersteuning in algemene zin voldoende bekend zijn bij 

statushouders, mede door sterke netwerken tussen statushouders onderling. Ook de 

initiatieven ervaren geen drempel om vluchtelingen te vinden voor hun programma’s. 

Zowel via de gemeenten, als via hun eigen kanalen en via de statushouders onderling, 

communiceren de initiatieven met de doelgroep. Over het algemeen is er voldoende 

interesse en ervaren zij dat de ondernemende statushouders en de initiatieven elkaar 

weten te vinden. 

2. Bekendheid financiële ondersteuningsmogelijkheden 

Er kan geen inschatting gemaakt worden van de behoefte aan kredieten door 

de doelgroep. Qredits17 biedt microkrediet aan tot €50.000 euro voor startende 

ondernemers, met een begeleidingstraject voor deze starters waarbij ook de 

statushouders worden toegelaten. Grotere financiers geven aan geen registratie 

bij te houden van de achtergrond van zakelijke kredietaanvragers (wel of geen 

statushouder). Informeel wordt wel aangegeven dat er weinig aanvragen van 

statushouders binnenkomen. Startende ondernemers uit de doelgroep kunnen voor 

krediet ook terecht bij gemeenten middels de Bbz.

17 Qredits is een microfinancieringsbank die in 2009 is opgericht naar aanleiding van inspanningen van De Raad voor Microfinanciering, 
Ministeries van Economische en Sociale Zaken en de grootbanken. Het doel is om startende ondernemers financieel en met behulp 
van coaching te ondersteunen. Het gaat specifiek om ondernemers die niet in aanmerking komen voor een lening bij een reguliere 
bank, omdat hun financieringsbehoefte te klein is of omdat ze te weinig zekerheid bieden voor een krediet bij een reguliere bank.
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In zijn algemeenheid lijkt er weinig behoefte te bestaan aan kredieten – we komen daarop 

terug in paragraaf 2.4.3.

2.4.2 Drempels in toegang tot ondersteuning

In de gesprekken zijn een aantal drempels in de toegang tot ondersteuning naar voren 

gekomen.

3. Drempels door (gemeentelijke) regels en kaders 

Gemeenten zien inburgering soms als een fulltime dagbesteding. Hierdoor ziet de 

gemeente niet altijd ruimte om een onderneming op te starten, en al helemaal geen 

onderneming waarbij voldoende inkomsten gegeneerd kunnen worden om uit de 

bijstand te komen. 

 

In de gemeenten die wij hebben gesproken, is er geen afwegingskader om te 

bepalen onder welke voorwaarden een statushouder toegang krijgt tot een 

ondersteuningsprogramma richting ondernemerschap of de Bbz. Individuele 

ambtenaren (werkcoaches, consulenten Werk & Inkomen enzovoorts) bepalen 

voor welk aanbod of welke mogelijkheid iemand in aanmerking komt. In de praktijk 

bestaan er daardoor verschillen in de manieren waarop gemeenten omgaan met 

statushouders. 

 

Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van het Bbz-instrumentarium. Onder 

de geïnterviewde gemeenten lopen de ervaringen met Bbz sterk uiteen. Dit wordt 

mede veroorzaakt door de bestuurlijke-politieke houding of klimaat ten aanzien van 

statushouders in de gemeente. Maar ook leven er verschillende beelden over de 

mogelijkheden van het Bbz traject, het is niet voor alle betrokken ambtenaren exact 

duidelijk wat de regeling inhoudt. De gemeenten dragen een (beperkt) financieel 

risico voor de kredieten die via de Bbz verstrekt worden. Dit kan zorgen voor een 

terughoudende houding bij gemeenten, maar dit is zeker niet bij iedere gemeente het 

geval. 

 

Vanuit de context van gemeenten wordt de Bbz vaak gezien als de primaire route naar 

ondernemerschap vanuit de bijstand18 Dit heeft tot gevolg dat in de ondersteuning 

vaak veel energie wordt besteed aan het schrijven van een businessplan, aangezien 

dit plan centraal staat in de Bbz aanvraag. Deze focus kan tot gevolg hebben dat 

andere financieringsmogelijkheden onvoldoende onderzocht worden en niet genoeg 

aandacht uitgaat naar wat op individueel niveau nodig is voor de ontwikkeling van de 

business. 

 

De benadering van de doelgroep door sommige gemeenten, roept vragen op bij 

statushouders en begeleiders. Vaak wordt de statushouders op het hart gedrukt zo 

spoedig mogelijk uit de bijstand te komen, maar er wordt volgens statushouders en 

initiatieven niet altijd een adequate intake gedaan waarbij de mogelijkheden, wensen, 

talenten en capaciteiten van de statushouder uitgangspunt zijn. 

4. Het begrijpen van de ondersteuning en de Nederlandse markt 

Over het belang en de rol van taal voor het slagen van een ondernemer hebben 

we een aantal observaties. Veel gemeenten stellen dat Nederlands op A2-niveau 

(taalniveau dat nodig is voor het inburgeringsexamen) de ondergrens is voor het 

starten van een onderneming. Vanuit gemeenten wordt doorgaans aangegeven dat 

Nederlands als voertaal bij de ondersteuning wenselijk is. In de praktijk zien we dat dit 

effectieve communicatie bemoeilijkt en soms tot spraakverwarring leidt, bijvoorbeeld 

18 Veel gemeenten hebben ook een loket voor inwoners die ondernemer willen worden, een zogenaamd startersloket of 
ondernemersloket. Deze algemene voorziening heeft nauwe banden met de afdeling “Werk & Inkomen” binnen de gemeente. 
Omdat statushouders doorgaans vanuit een bijstandssituatie willen starten, zullen ze -als ze zich melden bij een startersloket- 
doorgestuurd worden naar de consulenten W&I voor de Bbz voorziening.
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over het businessplan of over wet- en regelgeving. Veel initiatieven bieden 

ondersteuning uitsluitend in het Nederlands aan. Enkele kiezen ervoor statushouders 

te ondersteunen in het Engels en heel enkele gevallen in het Arabisch. 

 

We zijn in de praktijk een aantal voorbeelden tegengekomen van statushouders die 

erin geslaagd zijn een (succesvolle) eigen onderneming op te zetten zonder dat zij 

Nederlands spraken. Hierbij moet een aantal kanttekeningen worden geplaatst:

• Afhankelijk van de business en werkomgeving kan een beperktere 

taalvaardigheid volstaan, in ieder geval voor de start. Denk bijvoorbeeld aan 

cateringwerkzaamheden waarbij de hoofdtaak gericht is op het bereiden van 

gerechten.

• Statushouders in de Randstad bewegen zich vaak in multiculturele kringen, 

waarin Nederlands niet de voertaal is.

• Sommige statushouders beschikken over een ‘sponsor’ die alles voor ze vertaalt

• Bijna alle succesvolle startende ondernemers die wij hebben gesproken, 

beheersen wel in grote mate Engels of Nederlands. 

 

Statushouders geven zelf aan vooral moeite te hebben met het doorgronden 

en begrijpen van het Nederlandse systeem. De hoeveelheid regels en 

wetten en de hoge mate van organisatie in onze systeemwereld, kennen de 

meeste statushouders niet uit hun eigen land. Ze zijn onbekend met de vele 

belastingregels over inkomen en ondernemen, of vereiste vergunningen voor 

horeca en veiligheid, alsmede gemeentelijke regelingen ter ondersteuning. Het 

leren begrijpen van deze systemen en regels wordt gemakkelijker naarmate 

men de taal beter beheerst, maar vormt een belangrijke drempel voor 

ondernemerschap op zich.

5. De nabijheid van ondersteuning

We zien dat er door het hele land een divers aanbod is van begeleiding. Over het 

algemeen is er in de Randstad een gevarieerder en groter ondersteuningsaanbod voor 

de statushouders. In kleine gemeenten is het aanbod veelal beperkter

of afwezig. Overigens is de grootte van de gemeente niet bepalend voor óf er 

ondersteuningsaanbod is; ook in sommige kleine gemeenten zien we een goed 

georganiseerde gemeenschap die de statushouders probeert te ondersteunen, met 

korte lijnen naar de gemeentelijke organisatie. De woonplaats van de

statushouder is dus van invloed op zijn mogelijkheden, zeker doordat statushouders 

doorgaans niet de middelen hebben om grote afstanden te overbruggen om 

ondersteuningsmogelijkheden elders op te zoeken.

2.4.3 Aansluiting ondersteuning op behoeften

In deze paragraaf wordt een aantal bevindingen gedeeld over de behoeften van 

ondernemende statushouders, het ondersteuningsaanbod en de verbinding daartussen.

6. Een diverse doelgroep met diverse behoeften 

De doelgroep ‘statushouders met ondernemersambities’ blijkt een diverse groep met 

grote verschillen op individueel niveau. Deze verschillen vinden we onder meer in (1) 

opleidingsniveau en (2) het wel of niet hebben van ondernemerservaring in het land 

van herkomst. De behoefte aan ondersteuning is daarmee ook verschillend. 

 

Diverse statushouders hebben aangegeven gefrustreerd te zijn dat ze eerst 

stage moesten gaan lopen of hun Nederlands moesten verbeteren alvorens een 

onderneming te mogen starten vanuit een BBZ traject.  
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Hiermee wordt overigens geen oordeel gegeven over de juistheid van de afweging 

van de gemeentelijke ambtenaar, dit was geen onderdeel van het onderzoek. Door 

alle betrokkenen wordt aangegeven dat ondernemerschap nooit gezien mag worden 

als ‘makkelijke’ route uit de bijstand omdat het juist een route is die veel vraagt van 

de statushouder. Vanuit dat oogpunt is een kritische opstelling van de gemeentelijke 

ambtenaar wenselijk. 

 

Initiatieven laten zich vaak kritisch uit over gemeenten en positioneren zich in 

ons onderzoek nogal eens tegenover de gemeenten. Dat kan worden verklaard 

door de verschillende bloedgroepen waaruit zij voortkomen. De ondersteunende 

initiatieven, zelf ondernemend ingesteld, gericht op het nemen van risico’s en 

ruimte en kansen opzoekend, verschillen in hoge mate van gemeenten die opereren 

binnen vastgestelde kaders en geen risico’s kunnen nemen. Zeker initiatieven die 

werken vanuit de ‘lean startup gedachte’ hebben vaak vooruitstrevende ideeën over 

ondernemerschap. 

7. De match tussen vraag en aanbod 

Er is een divers aanbod aan ondersteuning voor de statushouders. Belangrijk is hoe 

de behoefte van de statushouder in kaart wordt gebracht en hoe deze vervolgens 

gematcht wordt met het aanbod. We merken dat deelnemers op verschillende wijzen 

worden geworven om deel te nemen. Dat gaat vaak rechtstreeks via het initiatief, 

door mond tot mond reclame of social media, door bemiddeling van de lokale 

VluchtelingenWerk afdeling of door de gemeente. Doorgaans wordt uitgegaan van het 

aanbod van de initiatiefnemer; deze heeft een bepaald aantal deelnemers nodig om 

te kunnen starten met een initiatief. Ieder initiatief heeft zijn eigen toelatingscriteria. 

 

8. Samenhang in het aanbod 

Uit het onderzoek blijkt dat er weinig samenhang is in het aanbod. Een viertal zaken 

valt op wanneer we het ondersteuningsaanbod bekijken:

• Wij zien dat initiatieven veel tijd hebben gestoken in de ontwikkeling van hun 

eigen aanpak. Tijdens interviews wordt de uniciteit en validiteit van die aanpak 

benadrukt.

• Initiatieven die de statushouders ondersteunen, zijn in bijna alle gevallen 

zelf afhankelijk van projectsubsidies en fondsen. Dat betekent dat zij voor 

de verantwoording van deze middelen resultaten moeten laten zien om de 

legitimiteit van de eigen aanpak te kunnen aantonen en verantwoording af te 

kunnen dragen over bestede middelen.

• In de ondersteuning van startende statushouders zijn er globaal twee 

stromingen/filosofieën over ondernemerschap te onderscheiden. De ‘lean 

startups’ en de participatietrajecten. We merken dat er een groot verschil is 

tussen de energie, het enthousiasme en de snelheid waarmee de lean-startups 

opereren, en de systeemwereld van de gemeente waar de statushouder 

vervolgens met zijn businessplan naartoe moet. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat 

er bij statushouders verkeerde verwachtingen zijn gewekt en deze teleurgesteld 

raken over de snelheid waarmee de gemeente hun wensen oppakt.

• Er zijn relatief weinig initiatieven vanuit ‘reguliere’ ondernemers-platformen. 

Nederland is een goed georganiseerd land en ook ondernemers hebben allerlei 

belangen-, branche- of vertegenwoordigingsverenigingen die heel specifiek 

gericht zijn op ondernemers in een bepaalde branche. Aansluiting op deze 

partijen zou van grote meerwaarde kunnen zijn voor de ondersteuning van de 

statushouder maar zien we in dit onderzoek nauwelijks. 

 

|2   Bevindingen



Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders17

9. Geen (grote) behoefte aan financiering 

Uit de gesprekken is gebleken dat financiering in veel gevallen niet het belangrijkste 

obstakel is. Geld speelt een belangrijke rol, vooral om te voorzien in het 

levensonderhoud na de start, maar er is lang niet in alle gevallen behoefte aan 

startkapitaal. De meeste statushouders willen zich liever niet in de schulden steken en 

zeker startende ondernemers met een gezin zijn vaak terughoudend om hun zekerheid 

op te geven. Statushouders zijn vaak terughoudend om een lening aan te gaan bij de 

bank en kijken bij behoefte aan financiering in eerste instantie naar het eigen netwerk. 

Financiële onzekerheid speelt wel een rol, aangezien veel statushouders bang zijn om 

hun bijstandsuitkering te verliezen. 

 

Praktische begeleiding op financieel vlak is belangrijk, zeker kort na de start (nazorg). 

De meeste statushouders hebben behoefte aan hulp bij de administratie en met de 

boekhouding.

 
 
2.5 Overige bepalende factoren

Naast de barrières die binnen het onderzoeksmodel geïdentificeerd zijn, zijn er ook  andere 

factoren die de route naar ondernemerschap voor een statushouder bepalen.

10. ‘Reguliere’ obstakels bij het starten van de onderneming 

Ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd en algemene obstakels die 

horen bij ondernemerschap (zoals behandeld in de deskresearch in 2.2) gelden 

vanzelfsprekend ook voor startende statushouders. De route naar ondernemerschap 

vanuit de bijstand is complex. De cijfers van het CBS tonen aan dat starten met 

ondernemen vanuit de bijstand een zeldzame route is (<0,5% van het totaal aantal 

starters). Veel van de gesprekspartners uit ons onderzoek zijn daarom kritisch over 

de kans van slagen van ondernemende statushouders. Tegelijkertijd leeft er bij veel 

instanties het idee dat statushouders met ondernemersambities juist vanwege hun 

achtergrond kansrijker zijn om succesvol ondernemer te worden dan andere starters 

uit de bijstand. 

 

Bijna alle betrokkenen zien winst in het volgen van een ondersteuningsprogramma. 

Het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en van kennis over de 

Nederlandse systeemwereld zijn veelgenoemde pluspunten van het volgen van 

ondersteuning. Ook als het de statushouder uiteindelijk niet lukt zijn onderneming te 

starten.

11. Het belang van een netwerk 

Uit het onderzoek blijkt dat sociaal kapitaal essentieel is voor het slagen van een 

onderneming. Het ontbreken van zo’n netwerk is dus een belangrijk obstakel om 

succesvol te zijn. Vrijwel alle succesvolle ondernemers hebben één ding gemeen; ze 

hebben een divers netwerk, bestaande uit bereidwillige ondersteuners met wie ze 

samen aan hun bedrijf hebben kunnen bouwen. Initiatieven en VluchtelingenWerk 

staan vaak aan de basis van deze netwerken, maar dat kunnen ook andere organisaties 

zoals sportverenigingen en kerken zijn. 

 

We zien dat de netwerken van de statushouders op diverse gebieden ingezet worden:
• Contact met gemeente;
• Boekhouding;
• (Nieuwe) opdrachten;
• Financiering;
• Hands-on praktijkondersteuning;
• ‘Bureaucratisch uitzoekwerk’;
• Vertalen.
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In vrijwel alle gevallen is een sponsor (moreel en financieel) uit dit netwerk een bepalende 

factor. Startende ondernemers hebben een sponsor nodig die bereid is om tijd en 

energie te steken in het ontwikkelen van de onderneming, iemand die kennis heeft over 

ondernemerschap en de Nederlandse systemen kent. Daarnaast is vaak iemand nodig -dat 

kan ook de gemeente zijn- die vertrouwen heeft in de business en in de ondernemer en 

bereid is de financiële kant af te dekken met een investering of via de Bbz-regeling. Dit 

laatste kan opgevangen worden als de ondernemer zelf (of via geld van familie of vrienden) 

in staat is om de initiële investering voor zijn rekening te nemen.

Het gaat voor de morele en financiële sponsor vaak om een flinke investering in tijd en 

energie. Hierbij komt het dus aan op persoonlijk contact en op goed matchen. Uit het 

onderzoek blijkt dat sponsors vaak in beeld komen bij de statushouder door het deelnemen 

aan een project van een initiatief, gericht op ondernemerschap.
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In 2014 kreeg de Vinex-wijk Leidsche Rijn in Utrecht vier nieuwe bewoners. 
Muhamad Khatib en Diana Basmaji en hun twee kinderen. Gevlucht uit 
Syrië, zijn ze in Nederland begonnen met een eigen catering: Aleppo’s 
Kitchen. Dag in, dag uit zijn ze druk met hun bedrijf – en met succes. Ze 
hebben ondertussen klanten uit Amsterdam en Utrecht, particulieren en 
bedrijven, zoals de gemeenteraad, de postcodeloterij en GroenLinks.

De start
Zowel Diana als Muhamad hebben een goede opleiding genoten in Syrië. Hij als (tand)

technicus en zij als advocate. In Nederland was hun vurige wens om snel op eigen benen 

te staan en vooral weer aan de slag te gaan. Omdat het erg moeilijk was om hun eigen vak 

te gaan uitoefenen, besloten ze het over een andere boeg te gooien. Koken is namelijk hun 

passie. Ze besloten de Syrische keuken in Nederland te introduceren. Nederlandse vrienden 

proefden het eten en zij waren al snel enthousiast. Zo werd een nieuw bedrijf geboren.

Netwerk
Om het bedrijf te starten, kregen ze veel hulp van vrienden. En dat worden er steeds 

meer. Professionele begeleiding bij de start hebben ze niet gekregen, hoewel de gemeente 

Utrecht wel de connectie heeft aangeboden met een adviesbureau voor vragen over de 

regelgeving. Hun netwerk hebben Diana en Muhamad stap voor stap uitgebouwd. Letterlijk 

zijn ze begonnen met de buren en zo ontmoetten ze steeds nieuwe mensen. “Wij waren 

gewend om altijd met veel mensen te eten en te koken. Dus wij zijn gewoon verder gegaan, 

via via via.” – vertellen Diana en Muhamad.

 

 

Regels
Een groot knelpunt voor de gestarte cateraars zijn ‘de regels’. Die zijn voor Diana en 

Muhamad onduidelijk en ingewikkeld. Volgens hen wist de gemeente zelf niet eens wat 

precies de regels waren van de Bbz over bijvoorbeeld de bijverdiensten en of je binnen de 

Bbz nu wel of geen horecalocatie mag huren. Het kost het echtpaar telkens veel moeite om 

te achterhalen wat er nu wel en niet mag, en hoe het zit met de certificaten.

De Bbz
Het bedrijf van Diana en Muhamad is nu bijna een jaar oud. De succesvolle eerste periode 

levert hen financieel niets op: ze moeten alle verdiensten terugbetalen aan de gemeente 

vanwege de Bbz-regeling. Diana en Muhamad balen daarvan, maar zijn vooral trots op het 

bereikte resultaat. In eerste instantie wilden zij helemaal geen gebruik meer maken van de 

Bbz-uitkering: ze hadden de sterke overtuiging dat ze sowieso meer zouden verdienen. Op 

aanraden van een vriend hebben zij toch besloten om de uitkering aan te vragen. Omdat ze 

altijd nog konden stoppen met de Bbz-uitkering als de verdiensten hoog genoeg zijn. Een 

krediet bij de gemeente hebben ze niet aangevraagd.

Toekomst
Het belangrijkste waar Diana en Muhamad nu hulp bij nodig hebben, is het vinden van een 

grotere plek om te koken. Nu gebeurt het meeste vanuit huis, maar dat past nauwelijks 

meer. Ze hebben een plekje op het oog, maar ze kunnen en willen alleen een gedeelte van 

de keuken huren. De gemeente is eigenaar van de keuken maar wil vooralsnog niet een 

gedeelte van de keuken verhuren. Waarom niet? ‘Vanwege de regels’.

Meer weten of catering bestellen? Kijk op www.aleppokitchen.nl

Cateraars Diana en Muhamed met Aleppo’s Kitchen
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Conclusies



Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders21

In dit hoofdstuk presenteren wij onze conclusies over de mogelijke oorzaken van barrières 

en van de mismatch tussen vraag van statushouders en aanbod in de ondersteuning richting 

ondernemerschap.

Bekendheid van ondersteuning vormt geen barrière
Uit het onderzoek komt naar voren dat ondersteuningsinitiatieven voldoende bekend 

zijn bij ondernemende statushouders. Datzelfde geldt voor financieringsmogelijkheden. 

Succesfactoren laten zich moeilijk organiseren
Succesverhalen worden verklaard vanuit ‘ondernemersvaardigheden’; een  combinatie 

van motivatie, ervaring, karakter, talent en competenties. Dat maakt succes moeilijk 

voorspelbaar en een generieke aanpak moeilijk in te richten.

 

Opbouwen van een netwerk en een of meer sponsors is essentieel
De rode draad in het verklaren van succes is, naast ‘ondernemersvaardigheden’ het hebben 

van een netwerk, dat de startende ondernemer wegwijs maakt. Binnen dat netwerk is   

het hebben van een of enkele sponsors een belangrijke verklaring van het succes. Alle 

initiatieven die een bijdrage leveren aan het opbouwen van of vergroten van het netwerk, 

hebben daarmee hun waarde.

Maatwerk is noodzakelijk maar ontbreekt vaak
De doelgroep statushouders met een ondernemingsbehoefte is heterogeen. Hierdoor zijn 

de wensen om ondernemer te worden ook telkens anders en zijn ondersteuningsbehoeften 

divers. Deze diverse doelgroep vraagt dan ook om maatwerk en flexibiliteit in de 

ondersteuning richting ondernemerschap, waarbij de behoeften en mogelijkheden van de 

statushouder centraal staan.

  

Ondanks dat de meeste initiatieven aangeven maatwerk belangrijk te vinden, heeft een 

groot deel van de ondersteuning een generiek of klassikaal karakter. Dat brengt een aantal 

nadelen met zich mee, namelijk dat een deel van de ondersteuning weinig praktisch nut 

heeft of dat voor een specifieke ondernemer relevante onderwerpen niet worden geraakt. 

Een voordeel is dat de statushouder een netwerk opbouwt dat vaak cruciaal is voor het 

doen slagen van een onderneming, leert over het Nederlandse systeem en regelgeving en 

zijn Nederlands kan verbeteren.

De match tussen vraag en aanbod is veelal aanbodgericht
Doorgaans wordt uitgegaan van het aanbod van de initiatiefnemer; deze heeft een bepaald 

aantal deelnemers nodig om te kunnen starten met een initiatief. Ieder initiatief heeft zijn 

eigen toelatingscriteria. De vraag van de startende ondernemer is niet leidend voor wie de 

begeleiding gaat verzorgen.

Samenhang ontbreekt in aanbod van ondersteuning
Zo divers als de doelgroep is, zo divers is ook het aanbod in ondersteuning voor de 

doelgroep. Door de wijze waarop het ondersteuningsaanbod wordt gefinancierd, is het 

profijtelijker zich te richten op een eigen unieke aanpak en is het noodzakelijk “eigen” 

succesverhalen te hebben. Dat belemmert de samenwerking tussen initiatieven, terwijl die 

elkaar vaak goed kunnen aanvullen. Ook zouden initiatieven vanuit ‘reguliere’ ondernemers- 

platformen een welkome aanvulling kunnen vormen, ook gezien de behoefte aan 

‘sponsors’ vanuit het bedrijfsleven. Vanuit deze platforms zijn er echter weinig initiatieven. 
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Gemeenten hebben geen eenduidige benadering en aanpak doelgroep 
De gemeente heeft in vrijwel alle gevallen een sleutelrol bij de opstart (fase van overwegingen 

en fase van keuzes) van een nieuwe onderneming vanuit de bijstand19. Gemeenten zijn 

voor statushouders een eerste aanspreekpunt en essentiële gatekeeper voor verschillende 

ondersteuningsmogelijkheden voor statushouders vanuit hun bijstandspositie. De manier 

waarop een gemeente invulling geeft aan zijn rol als poortwachter, heeft grote invloed op 

de slagingskans van een statushouder als ondernemer. Het hangt af van de vestigingslocatie 

van de statushouder of en hoe gemakkelijk hij toegang krijgt tot ondersteuning en welke 

ondersteuning dit dan is. Ook is de ene gemeente aanmerkelijk ‘handiger’ in het gebruik 

van de Bbz dan de andere. Over het algemeen geldt echter dat de toepassing van de Bbz 

nog ingewikkeld blijkt.

Ondernemende initiatieven sluiten beter aan bij ambitie en drive 
ondernemers
De ‘lean startups’ sluiten beter aan bij de energie en drive van startende ondernemers 

dan de participatietrajecten. Veel initiatieven zien de gemeente als een blokkade voor het 

ondernemerschap van de statushouder doordat na afronding van het traject, goedkeuring 

van een businessplan door de gemeente nodig is om toegelaten te worden tot een Bbz 

regeling. Voor statushouders geldt dat het doorgronden van de systeemwereld van de 

gemeente ingewikkeld is en afleidt van hun wens om te starten als ondernemer.  Door    dit 

verschil in startpunt wordt communicatie tussen initiatieven en gemeenten soms een wij-zij 

verhaal, wat goede samenwerking in de weg kan staan.
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19 Gemeenten krijgen via een landelijke verdeelsleutel aantallen statushouders toegewezen, die zij dienen te huisvesten. Daarmee 
maken statushouders op dat moment ook gebruik van de voorzieningen in die gemeente. In dit onderzoek is deze verdeelsleutel 
niet meegenomen als verklarende variabele voor de omvang van het ondersteuningsaanbod voor statushouders per gemeente.
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Reza (Mohammed) Kalani woont sinds drie jaar in Amsterdam. Ondanks 
de aanmoedigingen van zijn moeder om ‘engineer’ te worden, droomt 
Reza sinds zijn jeugd van ondernemerschap in de mode. Jaren geleden 
zette hij zijn eerste stappen als ondernemer in Iran. Maar door zijn 
vlucht stond zijn droom on hold. Nu zet hij de volgende stap met online 
modeartikelen zoals shawls en rugtassen op kalani.nl

Ondernemer in Iran

Reza studeerde wiskunde en natuurkunde, maar zijn echte passie ligt bij mode. Zijn vader 

leerde hem om zelfstandig te zijn en zo maakte hij op jonge leeftijd al zijn eerste hoed.  

Dat was een klein wonder, want niemand leerde hem hoe een naaimachine werkte. Reza 

leerde dat zichzelf. Na de hoed kwamen al snel meer artikelen op de Iraanse markt, en met 

succes. ‘Ik kon al snel een auto kopen’ – vertelt Kalani met lichte trots. Langzaam groeide zijn 

onderneming met nieuwe producten zoals blazers en jassen.

Gevlucht

In korte tijd sloeg de situatie in Iran om en voelde Reza zich genoodzaakt om te vluchten. Als 

bestemming had hij Engeland op het oog. Gestrand in een vluchtelingenkamp, brak hij zijn 

arm en kreeg een vlucht aangeboden naar Schiphol. Reza besloot op dit aanbod in te gaan.

The Beach

In Amsterdam, tijdens zijn inburgering, zocht Reza naar mogelijkheden om zijn passie voor 

mode door te zetten. Op die manier vonden Makers United en Reza elkaar. Voor het project 

Revest Life maakte de organisatie producten van reddingsvesten van vluchtelingen. Reza 

Kalani maakte het patroon, en ontwikkelde zijn eerste modeproducten in Nederland.

 Businessplan

Vanaf het moment dat Reza  in Amsterdam werd geplaatst, is hij al vastberaden richting  

de gemeente: ‘ik wil ondernemer worden’. De gemeente Amsterdam wil dat hij eerst een 

businessplan maakt. Vanwege Reza’s motto ‘doe het goed, of doe het niet’ leidde dat tot 

een plan van meer dan 140 pagina’s. Ten tijde van het interview heeft de gemeente het plan 

in beoordeling. Reza zag eerst tegen het schrijven van het plan op, maar nu kijkt hij positief 

terug: ‘ik heb er veel door geleerd’.

Productontwikkeling

Reza zet door met zijn bedrijf. Dat gaat niet zonder slag of stoot, soms beschikt hij niet  

over (voor-)financiering of voldoende liquiditeit. Om toch stappen te zetten, betaalde hij 

bijvoorbeeld enkele weken geen huur, zodat hij net voldoende tijd had om toch producten 

te kunnen inkopen. Om vervolgens later alsnog keurig zijn huur te voldoen.

I AMsterdam store

Ondertussen hangen de eerste shawls van Reza in de I Amsterdam-store. Ingewikkelde 

regels voor het importeren van stoffen uit Turkije houden hem niet tegen. Meer dan twintig 

shawls zijn ondertussen verkocht.

Geïnteresseerd in de creaties van Reza Kalani? Neem een kijkje op www.kalani.nl

Het verhaal van modeontwerper Reza Kalani
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Perspectieven voor de toekomst
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Op basis van de bevindingen en conclusies doen wij in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen 

om de barrières te beslechten die statushouders op hun weg naar ondernemerschap 

tegenkomen.

1. Besteed meer aandacht aan de intake om een goede match te maken  

De gemeentelijke ambtenaren die contact hebben met de statushouder vervullen 

een cruciale rol als gatekeeper richting het ondersteuningsaanbod. Omdat de 

doelgroep heel divers is, is het van belang een goede intake te houden bij individuele 

statushouders waarbij capaciteiten, ervaringen, ambities en mogelijkheden in 

kaart gebracht worden. Deze individuele aanpak, die uitgaat van de mogelijkheden 

en kansen van de statushouder draagt bij aan een positieve benadering van de 

statushouder en zorgt ervoor dat er een goede match gemaakt kan worden met een 

passend ondersteuningsaanbod. Het komt de kans van slagen van de statushouder 

ten goede als een goede intake de statushouder naar een ondersteunend initiatief 

leidt dat past bij zijn capaciteiten (bijvoorbeeld mate van ondernemerservaring of 

Nederlands taalniveau) en ontwikkelniveau van dat moment. 

2. Informatie delen 

Idealiter delen verschillende organisaties; COA, VluchtelingenWerk, en gemeenten-

die in verschillende stadia in aanraking komen met de statushouder- ook informatie, 

binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving. Zo kan de ontwikkeling van de 

statushouder gemonitord worden, wat weer een bijdrage kan leveren aan een goede 

intake op het moment dat de statushouder zich meldt bij de gemeente. 

 

 

 

3. Breng initiatieven in beeld 

VluchtelingenWerk kan een rol spelen in het in beeld brengen van de verschillende 

maatschappelijke initiatieven door het land, waar de vluchteling met een 

ondernemersambitie gebruik van kan maken. Door deze informatie te delen met 

alle betrokkenen, wordt het ondersteuningslandschap voor de statushouder beter 

ontsloten. 

4. Rol van initiatieven 

Ondersteunende initiatieven werven vaak zelf hun deelnemers onder de 

statushouders. Ook hier geldt dat een goede intake cruciaal is voor het slagen van het 

traject van de statushouder. Ga hierbij uit van de wensen en mogelijkheden van de 

statushouder, en niet van het aanbod van het eigen initiatief. 

5. Organiseer een ketenaanpak in de ondersteuning van ondernemende statushouders 

Logischerwijs doorloopt de statushouder een traject vanuit generieke wensen en 

ambities (de droom om ondernemer te worden) tot specifieke ondersteuning bij 

vakgerichte vragen en obstakels zoals het verkrijgen van specifieke materialen of het 

behalen van vergunningen. Wanneer de statushouder een deel van zijn traject via het 

ene initiatief volgt, wordt hij of zij doorverwezen naar een volgend traject om daar 

de volgende fase van begeleiding te ontvangen. Op deze manier worden belangrijke 

neveneffecten van de ondersteuning gerealiseerd (opbouwen van het netwerk en 

het verbeteren van het Nederlands bijvoorbeeld) en krijgt de statushouder meer 

gelegenheid zich te ontwikkelen tot ondernemer in Nederland. Om deze ketenaanpak 

te realiseren, is het van belang dat initiatieven elkaar goed weten te vinden en hun 

ondersteuningsaanbod op elkaar aan laten sluiten. Het ondersteuningsaanbod dat zo 

ontstaat, biedt o.i. ook nieuwe financieringskansen voor initiatieven. 
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6. Investeer in een betere samenwerking tussen gemeente en initiatieven 

Winst wordt behaald door het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten 

en ondersteunende initiatieven. Aldus weten gemeenten wat mogelijk is qua 

ondersteuning en kunnen zij statushouders beter doorgeleiden naar passend aanbod. 

Initiatieven krijgen tegelijkertijd een beter beeld van de voorwaarden en vereisten 

voor toelating tot de gemeentelijke regelingen en kunnen hun aanbod hierop 

aanpassen. 

7. Werk aan (financiële) out-of-the-box oplossingen 

De Bbz regeling wordt door gemeenten op verschillende wijzen ingevuld. Bij het 

maatwerk voor de individuele statushouder past een flexibele aanpak waarbij zoveel 

mogelijk ruimte wordt gezocht binnen de kaders van de gemeentelijke regelingen.

Vaak zijn vragen van statushouders praktisch en specifiek en past het om out-of-the- 

box mogelijkheden te zoeken om hieraan tegemoet te komen. We benoemen enkele 

voorbeelden:

• De mogelijkheden van parttime ondernemerschap heeft nog niet iedere 

gemeente op het netvlies, maar kan een statushouder die nog bezig is met 

zijn inburgering helpen de eerste stappen richting ondernemerschap te zetten, 

waarbij hij of zij op den duur financieel onafhankelijk is. Parttime ondernemen 

kan in veel gevallen een minder risicovolle variant van bijverdienen zijn naast een 

uitkering en is daarmee ook voor een grotere groep statushouders toepasbaar.

Het geeft de statushouder de mogelijkheid zijn ondernemerschap te toetsen en 

aan te scherpen en te werken aan een klantenkring.

• Richt een regeling in voor een kleine financiële opstart (gift) voor de eerste 

kosten; bijvoorbeeld wanneer een statushouder een machine nodig heeft, een 

bepaalde cursus moet volgen of grondstoffen moet inkopen.  

 

Dit kan ook door middel van een vouchersysteem waarbij ‘afgenomen’ kan 

worden bij een aantal van tevoren geselecteerde leveranciers.

• Een specifieke barrière die de gemeente kan beslechten, is het tijdelijk 

beschikbaar stellen van ruimtes voor startende ondernemers. Naar gelang van 

vraag bijvoorbeeld met een keuken, of een leegstand pand om spullen in op te 

slaan. Zoek als gemeenten actief mee naar goedkope locaties voor de startende 

statushouder en organiseer dat locaties voor een maatschappelijke vastgoedprijs 

gehuurd kunnen worden.

• Onderzoek de mogelijkheden om als gemeente garant te staan wanneer een 

andere partij een krediet verstrekt aan de statushouder. Dit biedt potentieel 

meer mogelijkheden voor de statushouders omdat het aantal mogelijke 

kredietverstrekkers groter wordt. De gemeente loopt geen extra risico in dit geval 

en beoordeling van de haalbaarheid van de businesscase wordt uitbesteed aan 

een ervaren kredietverstrekker. 

8. Investeer in arbeidsmarktpotentieel van de hele doelgroep 

Uitkomst van het onderzoek is dat slechts een kleine groep van de statushouders 

geschikt is om op korte termijn in Nederland ondernemer te worden. 

Tegelijkertijd zien we een enorme aandacht voor deze ondernemende 

statushouders in de pers, in de onderzoekswereld en door een groeiend 

ondersteuningsaanbod. Aanbeveling is juist te investeren in de grootste groep 

statushouders, voor wie ondernemen op korte termijn niet weggelegd is, maar 

die wel middels vrijwilligerswerk, stages en reguliere banen een plek binnen de 

Nederlandse arbeidsmarkt kunnen verkrijgen. Het is mogelijk dat vluchtelingen 

via deze (om)weg later alsnog als ondernemer starten.

|4   Perspectieven voor de toekomst



Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders27

Bijlage
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Overzicht gesprekspartners

|    Bijlage


