
 

Startups, starters en creatieve ondernemers goed voor Zwolle 

Een goed klimaat voor creatieve starters en startups hoort absoluut bij Zwolle. Niet alleen 
vormen zij een vernieuwende kracht en geven zij levendigheid aan de stad, ook is het MKB – 
en daar horen deze ondernemers bij -  de grootste banenmotor. En dat niet alleen, de wereld 
verandert razendsnel, bijvoorbeeld door automatisering: voor toekomstige werkgelegenheid 
zijn startups hard nodig! Omdat startups zich eerder aangetrokken voelen tot bijvoorbeeld 
Amsterdam, zullen we hard moeten werken om talentvolle ondernemers naar Zwolle te 
trekken. In juni 2015 hebben wij daarom gevraagd om een plan voor starters en, het heeft 
even geduurd, maar we zijn blij dat het er nu ligt! En een goed plan ook.  

Een speciaal startersteam gaat aan de slag om het klimaat van Zwolle aantrekkelijk te 
maken voor startups, starters en creatieve ondernemers. Het team begint met een 
inventarisatie naar de behoeften van de verschillende ondernemers. Dit is cruciaal. Zo heeft 
een startup andere behoeften dan een jonge kunstenaar.  

Een goed startup klimaat hangt ook af van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een goed 
voorzieningenaanbod waaronder een prikkelend en divers cultureel aanbod, een sfeer van 
creativiteit en optimale bereikbaarheid. We geven het team graag mee om ook dit mee te 
wegen, bijvoorbeeld in de keuze van locaties.  

Voor startups is internationalisering van groot belang om een grote schaalsprong te kunnen 
maken (van startup naar scaleup), een gebied zoals de Spoorzone biedt hier in onze ogen 
alle ruimte voor. Kan de wethouder aangeven of er ontwikkelingen zijn qua betaalbare 
plekken? Kan Zwolle al een plek zoals de Gasfabriek in Deventer tegemoet zien waar 
grotere bedrijven en investeerders, de gemeente en startups samen werken? En zijn er al 
meer plekken waar kunstenaars kunnen werken? 

Voorzitter, wij zouden de verbinding met innovatiebeleid graag steviger willen zien. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat innovatieve ondernemers betrokken worden bij maatschappelijke 
vraagstukken zoals het klimaatbeleid of de circulaire economie.  

Een slimme meter voor een Vereniging van Eigenaren waardoor ze samen zonne-energie 
kunnen opwekken of een warmtepomp op een kantoor: het zijn slimme ideeën die Nederland 
duurzamer maken én bedacht door startups. Een stad als Zwolle met ferme duurzame 
doelstellingen kan zich niet veroorloven die kleine spelers uit de sluiten.  

Startups kunnen daadwerkelijk helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
De Rijksdienst voor ondernemend Nederland speelt daar op in en heeft een speciaal 
programmabureau opgezet dat overheden helpt voordeel te halen uit samenwerking met 
ondernemers met het SBIR programma. Mijn partij zou graag zien dat het college gaat kijken 
of Zwolle hier aan mee kan doen en we horen graag van de wethouder of hij het kent en of hij 
bereid is met het programmabureau in gesprek te gaan over welke vraagstukken dat dan voor 
Zwolle zouden kunnen zijn.<toezegging en anders motie> 

Wij willen het college daarnaast nog het volgende meegeven, ook met dank aan Launchlab: 

Ten eerste zien we graag dat het college zorgt voor een heldere visie en meerjarig, integraal 

actieprogramma m.b.t. het startup ecosysteem in Zwolle.   

Ten tweede hangt het daarvan succes af van de betrokkenheid van ondernemers zelf. We 

zien graag dat zij een leidende rol in het proces gericht op startups krijgen. Zij spreken de 



taal van ondernemers en weten wat nodig is om een sterk startup ecosysteem te 

ontwikkelen. Met andere woorden: laat een ondernemer het proces leiden, zij denken en 

handelen anders dan mensen in loondienst. 

En ten derde is het belangrijk dat we zorgen voor branding van Zwolle als "startup hub" . Dat 

is onmisbaar om startup ondernemers aan te trekken en te behouden.  

Voorzitter, tot slot ICT en internet zijn inmiddels volledig verweven met vrijwel elk 
bedrijfsproces en zijn daarmee cruciaal geworden voor de concurrentiepositie van regio’s en 
landen. Het belang zal in de toekomst alleen maar verder toenemen door slimme fabrieken, 
het ‘Internet of Things’ en 3D printen. Wij hopen daarom dat ons digitale vestigingsklimaat 
vrij en veilig blijft en dat de landelijke politiek geen beperkende wetgeving maakt. Daar 
moeten partijen op toezien. Lokaal zien we graag dat de open data beschikbaar is voor 
ondernemers. Of zoals Prins Constatijn het zegt: "Met open data geef je anderen de kans om 
mee te ondernemen en hun eigen ruimte vorm te geven." 

 

 


