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Campus	Fryslân,	wat	is	dat?



De	ontwikkeling	van	RUG	/	Campus	Fryslân





Ondernemers zijn belangrijk in de omslag

› Hoe kunnen we (duurzaam) ondernemerschap succesvol maken?



Wij werken graag met en voor u



Het wat en waarom van regelvrije zones

› Vraag 1: Heeft u recht van spreken? 

› Vraag 2: Waar komen ‘de regels’ eigenlijk vandaan?

› Vraag 3: Bepalen ‘de regels’ uw omzet of winst? 

› Vraag 4: Wat zijn regelvrije zones en wat kunt u doen? 



Vraag 1. Heeft u recht van spreken?



Er komt een nieuw kabinet aan...
› Kabinetten hebben grote moeite om hun eigen regels in 

toom te houden
› Dat geldt voor ‘rechtse’ als ‘linkse’ kabinetten
› Het is ook internationaal een ding – PvdA EU minister 

voor deregulering Frans Timmermans

› Maar er zijn / waren weinig feiten:
• Hoeveel regels zijn er eigenlijk? 
• Waar komen ze vandaan? 
• Hoe beinvloeden ze bedrijven / regio’s? 



De blik van onderzoekers op regels 
› Lobby specialisten – regels zijn prachtig want ze dienen 

ons eigenbelang

› Economen– regels zijn vaak onzin maar soms nuttig om 
marktfalen te repareren

› Juristen – zonder regels geen democratie en orde

› Politicologen – regels zijn de enige instrumenten om 
beleid uit te kunnen voeren



Ze hebben misschien allemaal een beetje gelijk

› Het leven wordt steeds ingewikkelder / voller:
• meer mensen dus meer regels nodig
• maar zie het verkeer in Vietnam

› We moeten wel reguleren:
• kijk naar de boeren / bankiers 
• om de “beesten” te temmen 
• maar red je dat wel met regels?



Hoe kun je de evolutie van regels duiden?

Biologische processen

Kabinetten Ministers

De evolutie van regels
in onze democratie



We moesten even het klooster in
› Wat is een regel en hoe tel je deze? 

• Wetten / amvb’s – beter is letterlijk om de tekst te 
bekijken

• Tel het aantal zinnen / woorden voor een bepaald 
domein (onderwijs, media, gezondheidzorg, milieu)

› Waar vind ik de regels?
• Ministers weten het niet!
• Regels worden geboren, veranderd en gaan –heel 

soms– dood



Hoger onderwijs: + 800 % (1960)
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Kortom: u heeft een punt!



Nederland heeft een vetzucht aan regels



Vraag 2. Waar komen ze vandaan?



Waar komt het vandaan? De minister... 

Achtergrond

Leeftijd

Status



Waar komt het vandaan? Het kabinet... 

Meerderheid Homogeniteit



Waar komt het vandaan? De regels zelf... 



Waar komt het vandaan? De regels zelf... 



En vooral nu: 80 % = Brussel



Kortom: vooral regels maken de regels



Vraag 3. Heeft u er ook last van?



Welk type ondernemer bent u? 

IK GA ALTIJD DOOR WAT ER OOK GEBEURD
IK WIL MIJ ALTIJD AAN DE WET HOUDEN



De een is snel en slim – de ander minder



Ons onderzoek
› 2300 bedrijven

› Noord Nederland – de mening van ondernemers

› 2,3 miljard Euro = 3,8% BRP (of bijna 5% zonder gas)

› De stoel en de specialist 





U heeft er toch (wat) last van – het kost u geld



Vraag 4. Zijn er oplossingen? 



NL moet afslanken
› Vaste vervaldatum van een regel

› Elke nieuwe regel erbij – 10 oude eruit

› Hou Brussel op afstand – je hoeft niet elke EU regel ook 
echt in te voeren

› Regels maken moet de minister geld kosten



Zet een regelhek om Friesland

PILOT

Vaste begin en einddatum

Meteen onderzoekers er bij

Accepteer dat het fout kan gaan

Maak iemand verantwoordelijk



Wordt dat geen chaos?

Jannie Nijlunsing:

* Regels maken klanten ziek – vader op de stoel

* Regels maakt personeel ziek - demotivatie

* Regels maken mij ziek - administratie



Nijlunsing: alle regels de deur uit!

KLANTEN – MEDEWERKERS - MANAGEMENT



Stappenplan Regelvrije Zone
› Punt van vertrek 1. Denk groot en doe groot. 

• Het “pilot” syndroom
• Er is urgentie: krimp, brain-drain
• Er is ambitie: dubbele groeicijfers!

› Punt vertrek 2. Alles gaat weg – “tenzij”
• Publieke regels: wetten, verordeningen, verdragen, 

richtlijnen (fiscaal, belasting, sociaal,...) 
• Private afspraken: convenanten, cao’s, NEN normen



Stappenplan Regelvrije Zone
› Kijk naar verschillende vormen: 

• Regelluwe zone
• Procedurevrije zone
• High Trust zone
• Samenwerkingszone

› Kies bedrijf, keten, sector of gemeente per vorm



Stappenplan Regelvrije Zone
› In een regelluwe zone: 

• Gelden veel regels / wetten niet of beperkt
• Belastingen, minimumloon, arbo
• Gemeente Haarlem heeft de explotatievergunning 

voor horeca afgeschaft

› In een procedurevrije zone:
• Je mag zonder toestemming vooraf binnen de regels 

je gang gaan
• De crisis- & herstelwet / right to challenge



Stappenplan Regelvrije Zone
› In een high trust zone: 

• Vervang wetten en regels door goed vertrouwen
• Ook over vertrouwen kun je afspraken maken
• Wie kent zijn / haar huwelijkscontract (nog)?

› In een samenwerkingszone:
• Worden alle regels die samenwerking belemmeren 

weggehaald
• Vooral in de biobased / duurzame ketens








