Meer dynamiek
Ondernemerschap en dynamiek
gaan hand in hand. Is er voldoende
dynamiek, zowel binnen bedrijven
als binnen sectoren? En wordt dit
voldoende gefaciliteerd?
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C O LUMN

ME E R DY N A MI E K

In drie stappen naar
inclusiever ondernemerschap

O

p drie vlakken gaat het in Nederland
ideeën. En zonder financiering is opschuiven
mis bij inclusief ondernemerschap, en
naar de kern niet mogelijk. Dit tot uitsluiting
daar zouden we allemaal wakker van
neigende netwerkeffect kan voorkomen wormoeten liggen. Inclusiever ondernemerschap
den door van aankomend ondernemers hun
kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren
netwerk in kaart te brengen en juist degenen in
aan economische groei, niet alleen omdat er
de periferie te helpen. Bijvoorbeeld door relameer ondernemers komen als vrouwen en
ties naar de kern van ondernemersnetwerken
mensen met een cultureel of etnisch verschilaan te bieden, zodat zij hun innovatieve ideeën
lende achtergrond gestimuleerd worden om
in de kern van het netwerk kunnen pitchen.
te ondernemen, maar vooral ook omdat dan
Als derde gaat het mis omdat het durfeen veel uitgebreider palet aan kansen benut
kapitaal-model (venture capital) van Silicon
kan worden. Van nieuwe markten in het buiValley heilig verklaard wordt. Dit model jaagt
tenland tot hoogtechnologische oplossingen
monopoliewinsten na door de concurrentie
voor maatschappelijke problemen.
te beperken. Aan deze ‘dark side’ van het ecoTOM ELFRING
Als eerste gaat het bij de selectie van
systeem van Silicon Valley zijn het de manDecaan en hoogleraar aan de
ondernemingsvoorstellen voor financiering
nelijke ondernemers die met hun bluf voor
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