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Geachte mevrouw Hartlief, beste Ingrid, 
 
 

In uw brief van 12 maart 2021 stelt u namens de fractie van D66 aanvullende vragen 
over het onderwerp ‘Ondernemersscan’, een initiatief dat in de gemeente Breda wordt 
ingezet. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
Zoals in ons eerdere antwoord vermeld hebben wij de steunmaatregelen die wij in 
2020 hebben aangeboden geëvalueerd en gekeken welke maatregelen in 2021 zinvol 
zijn. Daar is ook een ondernemersscan zoals in Breda, in meegenomen.  
  
1. Hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief, wat is uw visie hierop?  

Bij het Bredase initiatief kunnen horecaondernemers een financiële scan van hun 
bedrijf laten maken waarna er een gratis, onafhankelijk advies volgt om door te 
gaan of te stoppen. Wij vinden dit een mooi maar beperkt initiatief. Het beperkt 
zich tot een specifieke doelgroep én richt zich alleen op de financiële aspecten.  
Wij hebben daarom ook gekeken naar mogelijkheden voor een bredere doelgroep 
en bredere ondersteuning.  

 
2. Ziet het college mogelijkheden om een dergelijk initiatief op te zetten, samen met 

Veldhovense ondernemers en betrokken organisaties? 
Na de beantwoording van uw eerste brief zijn wij vanuit de portefeuille economie 
met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) in gesprek gekomen over mogelijke 
ondersteuning van ondernemers. Het OKB richt zich niet alleen op horecaonder-
nemers, maar op álle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.  
Ook kijkt het OKB niet alleen naar de financiële aspecten van een bedrijf, maar 
kunnen ondernemers met elke ondernemingsvraag bij hen terecht. Het OKB geeft 
vervolgens op individueel bedrijfsniveau zowel bedrijfskundige als 
bedrijfseconomische advies over huidige (al dan niet coronagerelateerde) 
knelpunten en keuzes ten aanzien van de toekomst. 
 
Wij hebben met het OKB afgesproken dat deze de komende maanden een aantal 
gratis spreekuren voor Veldhovense ondernemers verzorgt. Ondernemers kunnen 
zich met hun vragen aanmelden en worden door (oud)ondernemers geadviseerd.  
Hierbij wordt gekeken naar bij hun situatie passende oplossingen of alternatieven. 
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Ook kan er een klankbordtraject van 6 maanden ingezet worden waarin de 
ondernemer persoonlijk wordt begeleid door een OKB-adviseur.   
Na de spreekuren van het OKB wordt bekeken hoeveel gebruik is gemaakt van deze 
spreekuren, waar de vragen van ondernemers liggen, of er behoefte is aan een 
vervolg en hoe dit dan vorm kan krijgen. 
 

De inzet van OKB is één van de dingen die we met het ondernemersloket doen om 
ondernemers (corona of geen corona) te ondersteunen. Zo verwijzen we bijvoorbeeld 
ook warm door naar ‘MKB Doorgaan’ waar we als arbeidsmarktregio mee samen 
werken en naar de bedrijfsadviseurs van Brainport.  We proberen zoveel mogelijk 
maatwerk te leveren in de doorverwijzing binnen onze netwerken en daarmee 
ondernemers extra te ondersteunen in deze tijd.   

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
Noud Bex Marcel Delhez 
secretaris burgemeester  


