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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
1. Uitvoering starters & startups 2018
2. De moties “Kennisvalorisatie door middel van Launching customerschap (motie 564 M20-1)” en
“Het verbinden van starters en startups aan maatschappelijke opgaven (motie 565 M20-2) hiermee te
beantwoorden.
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Inleiding
In september 2017 heeft de raad besloten om voor 2018 eenmalig €150.000 ter beschikking te stellen
voor de uitvoering van het starters ecosysteem.
In deze informatienota worden een aantal activiteiten voor het lopende jaar 2018 nader uitgewerkt.
Deze activiteiten zijn:
1. Versterking van het ecosysteem door medefinanciering van een business connector bij green pac
ilab (gpi) met een financiering van €100.000,-.
2. Versterking van het ecosysteem door medefinanciering van €50.000,- voor een business connector
via Launchlab (Kennispoort) en die tevens inventariseert en onderzoekt hoe de gemeente Zwolle:
a: De invoering van vouchers voor starters, startups en creatieven kan inzetten
b: Versterking van de kennisvalorisatie door Gemeente Zwolle als launching customer te laten
functioneren.

Kernboodschap
Met de uitvoering starters & startups 2018 wordt een zodanige beleidsmatige uitwerking beoogd dat er
in 2018 een solide basis gelegd wordt, zodat het ecosysteem voor starters versterkt, verstevigd en
daarmee tot groei gestimuleerd wordt.

Consequenties
Als de gemeente Zwolle de beleidslijn starters & startups 2018 uitwerkt middels:
1. het meefinancieren van de business connectors en
2. faciliteren van vouchers en
3. launching customerschap door Gemeente Zwolle,
streven we naar dat zich meer ondernemerschap en initiatieven ontplooien ten behoeve van het
Zwolse Startup Ecosysteem, de samenwerking binnen het Zwolse ondernemende onderwijs versterkt
en het de Zwolse topwerklocaties ondersteunt.
Ad. 1 Het ecosysteem voor startups versterken.
Door faciliteren van living labs, het medefinanciering van business connectors bieden we (startende)
ondernemers effectief en efficiënt op het juiste moment toegang tot de juiste mensen, financiering en
partners.
Doelen en taken van deze connectors zijn:
Het bieden van (toegang tot) netwerken van handel, industrie en kapitaal
De bedrijven van starters en startups zijn nieuw en verkeren in de beginfase van hun levenscyclus. Bij
deze fase hoort de behoefte aan toegang tot netwerken en is vlotte verwerving van financiering
een vereiste. De business connector draagt er aan bij dat belemmeringen zoveel mogelijk uit de weg
worden geruimd en toegang tot de juiste mensen en kapitaal wordt geoptimaliseerd.
Het leggen van verbindingen met onderwijs en kennisinstellingen
Starters en startups worden veelal gevormd door ondernemers die recent zijn afgestudeerd of deels
nog onderwijs volgen. Door onderwijs en bedrijfsleven beter in elkaar te vervlechten, zullen meer
studenten vanuit het onderwijs doorstromen in een startersbedrijf of startup. Zo bieden dynamische
leer-/werkplekken aan studenten de gelegenheid om praktijkgericht te experimenteren binnen
innovatieve projecten.
In de regio Zwolle zijn specifiek de topwerklocaties bedoeld om onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar
te verbinden: het is de plek voor studenten om te leren en tegelijkertijd praktijkervaring op te doen.
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Het verbinden van starters en startups aan maatschappelijke opgaven (motie 565)
Onze moderne samenleving vraagt om creatieve oplossingen voor de ingewikkelde maatschappelijke
opgaven. Starters en startups kunnen een creatieve en innovatieve bijdrage leveren aan het
aanpakken van deze maatschappelijke uitdagingen. Starters en startups zijn een bron van innovatie en
vernieuwing.
Het uitdragen van het concept van gpi en Launchlab
Living labs als gpi en Launchlab vormen een concept waarmee een productidee tot realisatie en
vermarkting kan worden gebracht. Het is een laagdrempelig toegankelijk middel waarmee startende
ondernemers kunnen verkennen of zij over (de juiste) ondernemerskwaliteiten beschikken om tot een
zelfbewuste ondernemer uit te groeien.
De business connector draagt eraan bij dat het gpi-Launchlab concept verder wordt verspreid en
toegepast in de regio Zwolle.
Ad. 2 Vouchers voor starters, startups en creatieven
De Gemeente Zwolle wil middels beide labs en betrokken stakeholders en ondernemers vouchers
gaan inzetten om starters de kans te bieden aan de slag te gaan met hun onderneming.
Criteria zullen met beide labs onderzocht en vastgesteld worden.
Ad. 3 Kennisvalorisatie door middel van Launching customerschap (motie 564)
De Gemeente Zwolle wil in de komende collegeperiode vorm en uitvoering geven aan haar rol als
launching customer. Innovatieve producten vinden moeilijk afname in de markt door de vaak
conservatieve houding van afnemers en inkoopafdelingen. De Gemeente Zwolle kan als een vliegwiel
fungeren door voor haar eigen inkoop van producten en diensten innovatie een kans te geven en een
eerste product of dienst af te nemen van een (startende) ondernemer en hiermee een voorbeeldrol te
vervullen voor andere potentiële afnemers.

Communicatie
In 2017 is in april een bus tour en in mei een bijeenkomst gehouden over de situatie van starters. Dit
heeft geleid tot een onderzoek naar behoeften. De resultaten zijn verwerkt en besproken met de
doelgroep. In 2018 zal in juni een volgend bijeenkomst plaatsvinden om vervolgacties uit te rollen.
Ook zal het communiceren over inzet business connectors gezamenlijk met beide Labs en doelgroep
opgepakt worden en bekend gemaakt worden aan de doelgroep. Het communiceren over inzet
Vouchers of Launching customer zijn zal via de eigen gemeentelijke kanalen gaan.

Vervolg
Er zal einde van dit jaar een verantwoording over inzet business connectors door beide labs geleverd
worden aan het startersteam van de Gemeente Zwolle.
Er zal door het startersteam gekeken worden of in het komende collegeperiode naast vouchers en
launching customerschap inzetten ook nieuwe financiering kan volgen.
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Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 03-07-2018
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