
Resultaten en doelstellingen 

o 16 werkplaatsen  

o 50.000 bedrijven bereikt 

o 5.000 intensieve trajecten met bedrijven en groepen studenten (sprints) 

o 10.000 studenten betrokken  
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Aan:  Staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer 

Namens:  De huidige werkplaatsen, Rabobank, verschillende onderwijsinstellingen en anderen  
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Betreft:  Advies over continuering en verbreding van MKB Werkplaatsen 

 

Een productiever en winstgevender mkb met behulp van MKB Werkplaatsen   
De MKB Werkplaatsen, ook bekend als Digitale Werkplaatsen, zijn geïnitieerd door het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (ministerie van EZK) en de Rabobank met als doel een bijdrage te 

leveren aan de productiviteit van het mkb. De publicatie “Digitale Werkplaatsen in beeld” brengt 

middels levensechte verhalen van ondernemers het succes in beeld. Deze notitie borduurt daarop 

voort en wil handvatten geven vanuit de praktijk om de potentie van de MKB-Werkplaatsen als 

intermediair voor het mkb naar het onderwijs te verwezenlijken en de impact te vergroten. Een 

streven dat het Comité voor Ondernemerschap onlangs onderschreef.1  

 

Resultaten en doelstellingen. 

De MKB Werkplaatsen zetten de komende jaren in op het bereiken van meer dan 50.000 bedrijven. 

Resultaat moet een doorbraak zijn: het innovatievolgende mkb wordt zich veel bewuster van de 

meerwaarde van digitalisering voor de productiviteit en winstgevendheid. En gaat hier met hulp en 

handreikingen van de werkplaats daadwerkelijk mee aan de slag. Eind 2020 zal er een landelijk 

dekkend netwerk actief zijn bestaande uit 16 regionale werkplaatsen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Naast het versterken van het mkb hebben de werkplaatsen ook als doel om de aansluiting tussen 

onderwijs en werkveld te verbeteren. Dit gebeurt zowel door het inbrengen van actuele levensechte 

vraagstukken en kennis op het gebied van ICT, alsook door de verbinding die tussen studenten en het 

regionaal mkb gemaakt wordt. Mbo, hbo en universiteiten zijn nauw betrokken, zo werken de 

studenten van 80% van alle hbo-ICT opleidingen in Nederland straks via de werkplaatsen aan het 

digitaliseren van het brede mkb en komen zo in aanraking met hun toekomstige werkgevers.2 

Hetzelfde geldt voor een aanzienlijk deel van de bedrijfseconomische en technische opleidingen. Een 

goede ontwikkeling als je je bedenkt dat het mkb voorheen slechts mondjesmaat een 

samenwerkingspartner van hogescholen en universiteiten was.  

 

Toekomst werkplaatsen; verbreding van thema’s voor dubbele impact 

Met de continuering van de werkplaatsen dragen we de komende jaren stevig bij aan: 

• Het innovatievermogen van het mkb. 

• De verdere verbetering van de aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt. 

• Eén regionaal loket waar het mkb makkelijk en laagdrempelig terecht kan met zijn 

innovatievraagstuk. Dit in samenwerking met o.a. MKB Nederland, KvK en regionale 

overheden.  

 
1 https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2020/08/Investeren-in-herstel-en-groei-van-het-MKB-Rapport-NCvO_26aug2020.pdf 

2 70% van alle hbo-afgestudeerden is werkzaam in het mkb. 

https://www.wijzijnkatapult.nl/files/Digitale%20werkplaatsen/Publicatie%20Digitale%20Werkplaatsen%20in%20beeld.pdf


Met deze notitie vragen we u om de MKB Werkplaatsen als belangrijk thema te agenderen voor uw 

opvolg(st)er en binnen uw ministerie. Wanneer het mkb de weg naar de kennisinstellingen via de 

werkplaatsen goed heeft gevonden, is uitbreiding naar andere technologieën en thema’s eenvoudig. 

Een logische volgende stap is de verbreding van de thema’s van de huidige werkplaatsen. Hiermee kan 

de impact van een soortgelijke investering verdubbeld worden. Bovendien kan zo de  bestaande 

samenwerking worden geborgd. In plaats van 500 ondernemers per jaar helpt een  

MKB Werkplaats, met de inzet van studenten, dan minimaal 1.000 ondernemers.   

 

Om dit voor elkaar te krijgen adviseren wij uw ministerie in te zetten op de volgende elementen: 

• financiering voor MKB Werkplaatsen wordt gecontinueerd met daarbij focus op omvang en 

impact; 

• de scope van de werkplaatsen wordt verdiept naar nieuwe digitaliserings-thema’s als A.I. en 

cybersecurity en verbreedt van digitalisering naar andere technologieën en maatschappelijke 

uitdagingen die het mkb raken, zoals energietransitie; 

• de werkplaatsen worden benut als loket om mkb’ers laagdrempelig te laten profiteren van 

hetgeen samenwerking met studenten hen te bieden heeft, op die thema’s en uitdagingen die 

van groot belang zijn, maar waarbij het brede mkb best een duwtje in de rug kan gebruiken;  

• er beleidsinzet vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor meer 

praktijk in het onderwijs wordt gepleegd, dit is een randvoorwaarde voor succesvolle, lange 

termijn borging; 

• er regionale communicatie naar de ondernemers over waar ze terecht kunnen wordt opgezet, 

in afstemming met het ministerie van EZK, MKB Nederland, KvK en branches; 

• er is oog is voor de vervolgstap van de mkb’er: hoe breng je het mkb, nadat ze een traject in de 

digitale werkplaats hebben doorlopen in contact met relevante bedrijven waarmee ze vragen 

of innovaties verder handen en voeten kunnen geven? Het is van belang dat, samen met o.a. 

regionale ontwikkelmaatschappijen, dit verder wordt ontwikkeld, om te voorkomen dat het bij 

een eerste stap blijft.  

 

Wij willen u danken voor uw onverminderde inzet en uw bijdrage aan bovenstaand succes. Graag 

willen we vanuit de MKB Werkplaatsen, het Comité voor Ondernemerschap en Rabobank, met uw 

opvolg(st)er en ministerie aan de slag om dit succes verder uit te bouwen.  

 

 

 

 

 

Ondertekend namens MKB 

Werkplaatsen,  kennisinstellingen 

en ondernemers en verenigingen, 

waaronder: 


