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Ondernemer

Goede service
“Al deze ondernemers zijn enorm belangrijk. Zij hel-
pen onze economie vooruit en creëren werkgelegen-
heid. Als gemeente faciliteren wij de bedrijven om 
zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. We zor-
gen dat ze vergunningen makkelijk en snel kunnen 
krijgen, ondersteunen ondernemersverenigingen en 
netwerkgroepen en helpen met parkeervergunnin-
gen. We hebben een speciaal bedrijfsloket zodat de 
lijnen tussen ondernemer en gemeente kort zijn.” 
“Deze goede service werpt zijn vruchten af.  On-
danks de crisis stijgt het aantal banen in Amstelveen. 
Voor de crisis in 2006, hadden we 41 duizend banen. In 
2010 hebben we een dipje gehad, maar nu zitten we toch 
op 45 duizend banen.” 

Nieuwe kantoren
“Lege kantoorpanden, veroorzaakt door de crisis, 
maken een gemeente niet aantrekkelijk voor on-
dernemers om zich te vestigen. Daarom werken wij 
hard aan oplossingen. Zo willen we kantoorgebou-
wen transformeren tot hotel of woning. In andere 
leegstaande kantoorpanden ontstaan nieuwe verza-
melkantoren. Kleine ondernemingen die allemaal 
hun eigen unit hebben en faciliteiten als receptie, 
schoonmaak, vergaderruimte en koffiebar delen. 
De ondernemers komen elkaar tegen bij de koffie 
en breiden zo makkelijk hun netwerk uit. Een goed 
voorbeeld van zo’n verzamelplek is Nest in Kronen-
burg. De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven 
waardoor de huren laag kunnen blijven.”

Coaching voor starters
“Om startende ondernemers een extra duwtje in 
de goede richting te geven, is de gemeente vorig 
jaar gestart met ZAAI, een intensief coachings- en 
netwerkprogramma. Twintig starters krijgen gedu-
rende drie maanden allerlei trainingen en begelei-
dingsgesprekken waarin ze tools aangereikt krijgen 
om hun onderneming tot een succes te maken. Het 
eerste pilotproject is achter de rug. In maart starten 
we met een nieuwe groep ondernemers.”

‘Startende ondernemers brengen dynamiek’
Een speciaal bedrijfsloket, goedkope huisvesting, 
gunstige belastingen, netwerkborrels en zelfs coaching. 
De gemeente Amstelveen doet er alles aan om startende 
ondernemers goed op weg te helpen. Wethouder Econo-
mische Zaken Jan Willem Groot (CDA) vertelt waarom 
dat een goede investering is.
 
“Startende ondernemers zijn inventief. Met weinig mid-
delen proberen ze iets van de grond te krijgen. Ze kunnen 
vaak snel beginnen, soms vanaf een zolderkamer. Als ze het 
goed doen, levert het werkgelegenheid op en brengen ze 
een prettige dynamiek in het ondernemersklimaat.” 
“Amstelveen is een beetje atypisch qua bedrijfsopbouw. We 
hebben veel grote, internationale bedrijven. Uit Japan en 
China bijvoorbeeld. Naast de grote bedrijven, hebben we 
vooral veel kleine ondernemingen. Van de 8.300 bedrijven 
is ongeveer de helft zzp-er of eenmanszaak.”

‘Vertel in 30 seconden 
jouw toegevoegde waarde’ 
Meer opdrachten binnenslepen, effectief gebruik maken 
van je netwerk en jezelf verkopen in dertig seconden. 
Hoe doe je dat? In ZAAI, een intensief coachings- en net- 
werkprogramma, krijgen startende ondernemers het 
antwoord. Sentini Grunberg van InMovement is de coach. 

“In twee masterclasses en drie individuele coachingsge-
sprekken leren ondernemers hoe ze zich goed kunnen 
presenteren en hoe ze nog beter kunnen netwerken. Een 
van de belangrijkste punten waaraan wordt gewerkt, is de 
netwerkpitch. Wanneer iemand vraagt ‘wat doe jij?’ moet 
je een enthousiasmerend verhaal kunnen vertellen over je 
bedrijf dat blijft hangen. Dit wordt vaak onderschat. Men-
sen denken ‘ik  schud het wel even uit mijn mouw’, maar 
het is belangrijk om voor te bereiden en te oefenen.” 

Elevatorpitch
“Een goede pitch duurt niet langer dan 30 seconden en 
bestaat uit vijf punten. Je begint met je expertise, daarin 
noem je altijd een getal. ‘Ik heb 12 jaar ervaring’, of ‘Ik werk 
sinds 2003 in deze branche’.  Getallen zijn veelzeggend. 
Daarna vertel je over je passie. Waarom doe je wat je doet? 
Dan pas is je product of dienst aan de beurt. Aansluitend 
leg je uit wat jouw toegevoegde waarde is voor de klant. 
Ten slotte stel je een vraag over jouw vakgebied. Met een 
vraag creëer je een opening om nog meer over je vak te ver-
tellen zonder dat het een monoloog wordt. Deelnemers aan 
ZAAI moeten hun pitch oefenen en verbeteren. Lichaams-
taal is daarbij heel belangrijk. Het gaat om de energie die je 
uitstraalt.” 

Tips en tricks
“Een ander onderdeel van ZAAI is netwerken. Het is goed 
om je contacten eens op een rij te zetten. Wie ken ik nou 
eigenlijk allemaal? Je kunt je contacten indelen in vier cate-
gorieën: familie, vrije tijd, werk, geografisch. Een opdracht 
uit het programma is om drie mensen uit je netwerk te 
benaderen die succesvoller zijn dan jij. Regel een gesprek 
en bespreek met hen wat voor tips en tricks ze voor je heb-
ben.” 
“Ook leren de ondernemers dat netwerken meer is dan 
kaartjes uitwisselen. Je moet echt contact maken. Daar-
naast leren de ondernemers iets over relatiebeheer. Hoe 
onderhoud je al je contacten in je netwerk?”

Resultaat
“De gemeente Amstelveen biedt startende ondernemers 
met ZAAI echt een kans om hun business een boost te 
geven. Deelnemers die veel tijd investeren en de aangereikte 
tools in praktijk brengen, zullen merken dat het effect heeft. 
De ondernemers die meededen met het pilotproject van 
ZAAI hebben al mooie resultaten geboekt. Ze hebben ver-
driedubbeling aan potentiële business contacten opgedaan.”
 
Wil je meer weten over ZAAI of jezelf aanmelden voor de  
volgende ZAAI? Zie www.aanmelder.nl/zaai
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Jan Willem Groot

De centrale plek in Nest, een van de groeiplekken voor  
ondernemers in Kronenburg, in een tot voor kort leeg kantoorgebouw. 

Je kunt er afspreken met relaties, er is wifi en een koffiebar

Sentini Grunberg


