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DIGITALE WERKPLAATSEN IN CIJFERS
MKB-werkplaatsen  
helpen uw bedrijf  
vooruit in de digitale  
wereld 

Soms denk ik terug aan hoe het vijf of tien jaar geleden 
was. We betaalden toen nog gewoon contant bij de kassa, 
we kochten alle kleren en cd’s nog in winkels. Nu betalen 
we bijna altijd contactloos en bestellen vaker online. Vroe-
ger was je als lokale ondernemer bekend in je eigen om-
geving. Nu moet je zorgen dat je vindbaar bent op internet 
en weten hoe online-marketing werkt. 

Het is voor een kleinere ondernemer niet vanzelfsprekend 
om dat allemaal bij te houden. Maar dat kàn wel, want 
er is hulp beschikbaar en digitalisering biedt veel nieuwe 
mogelijkheden zodra je weet hoe het werkt. En daar zit ‘m 
de kneep. Want waar moet je beginnen en waar haal je de 
tijd vandaan? 

De overheid helpt hierbij, met de ‘MKB-werkplaatsen voor 
digitalisering’ die nu al een jaar volop draaien. Ook de 
Kamer van Koophandel biedt overal in het land workshops 
aan. Zo kunt u heel gemakkelijk en in de buurt advies en 
hulp krijgen. Want er zijn al meer dan tien MKB-werk-
plaatsen en het worden er steeds meer. Daar ontmoet 
u collega-ondernemers die al ervaring en succes ermee 
hebben. Studenten en docenten van roc’s, hogescholen en 
universiteiten laten u zien hoe u in uw bedrijf de voordelen 
van digitalisering kunt plukken. 

In deze publicatie staan de verhalen over die MKB-werk-
plaatsen en over de ondernemers die het avontuur zijn 
aangegaan. Ik wens ze veel navolgers toe en ik hoop dat 
u er één van bent. Want dat is wat Nederland nodig heeft: 
ondernemers die nieuwe wegen inslaan. Het is zoals het 
motto luidt van mijn MKB-Actieplan 2020: vernieuwend 
mkb heeft toekomst.

Mona Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

 1 Groningen
 2 Flevoland
 3  Zwolle
 4 Twente
 5 Arnhem-Nijmegen
 6 Foodvalley
 7 Noord-Holland
 8 Haaglanden
 9 Drechtsteden
 10 Noordoost Brabant
 11 Limburg

http://woogroningen.nl
https://movedigi.nl/
https://netwerk.wijzijnkatapult.nl/netwerk/707/digitale-werkplaats-flevoland/?f69=1
http://mkbdigitalworkspace.nl
https://www.mkbdigiwerkplaats.nl/
https://netwerk.wijzijnkatapult.nl/netwerk/706/doc-mkb-werkplaats-digitalisering-%28regio-drechtsteden%29/?f69=1
https://netwerk.wijzijnkatapult.nl/netwerk/638/digitale-werkplaats-noordoost-brabant/
https://knooppunttechniek.nl/initiatief/mkb-digilab-regio-foodvalley/
http://han.nl/dwan
http://digitalewerkplaatstwente.nl
http://mkbdatalablimburg.nl



