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MKB extra zwaar getroffen door Covid

Aanbeveling 10 van Comité voor Ondernemerschap (zomer 2020) is het uitwerken van 
een digitaliseringsprogramma geïnspireerd op een succesvol model uit Singapore en 
hiervoor middelen beschikbaar te stellen, inclusief opschalen van MKB werkplaatsen  
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Singapore in 2017 gestart

• Knelpunten financiering en kennis & vaardigheden van technologie en 
marketing.

• Zeer praktische sectorale routekaarten en scans met trends, behoeften, 
prioriteiten en content voor de totale klantreis. 

• Banken en telco’s betrokken voor promotie.

• Overzichten van bewezen en gevalideerde software. 

• Subsidie tot 70-80% aanschaf en per bedrijf max. 18.000 Euro/jaar. 

• Regionale MKB centra voor advies, implementatie en trainingen.

• Team van 50 wp waarvan 25 voor software evaluatie en 25 voor 
ontwikkeling, uitvoering, marketing en samenwerking.

• 220.000 SME’s waarvan 50.000 digitale applicatie hebben doorgevoerd.
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Doelstellingen programma Digitaal MKB

Uit verschillende onderzoeken volgt dat …..

‘veel ondernemers willen wel investeren in digitalisering, maar weten niet hoe voor het 

eigen bedrijf’ 

Dit programma heeft als ambitie om …

‘enige tienduizenden ondernemers aan te zetten tot het uitvoeren van concrete 

digitaliseringsstap(pen) waarmee een digitaliseringscultuur in het bedrijf wordt 

gestimuleerd en investeringen in ICT aangejaagd, met als 2e orde effect het verhogen 

van de productiviteit door slimme inzet van digitale applicaties’
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Digitalisering is een containerbegrip

Indicatie zoekgedrag (2018), onderverdeeld in ABC model.

KVK BUSINESS CHALLENGE6
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Doelstellingen Digitaal MKB pilot 1.0

Evalueren Singapore model voor Nederlandse situatie. 

Indien gewenst aanpassen en testen bij ondernemers op volgende aspecten: 

1. Ik heb inzicht in mijn eigen positie

2. Ik weet welke actie ik moet uitvoeren

3. Ik ben bereid om tot actie over te gaan 

Pilot voor sector retail in samenwerking van InRetail, MLB NL, EZK en KVK. 

In workshops met experts en ondernemers zijn inzichten opgehaald voor concept 
scan en routekaart. Mock-ups hiervan zijn door bureau getest bij 20 ondernemers. 
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Enige inzichten van retailers (evaluatie pilot 1.0) 
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• Digitalisering brengt ondernemers meer gemak, 
snelheid, efficiency, gerichtheid en kostenbesparing.

• Retailers denken vooral aan online commercie. 

• Digitaal bedreven ondernemers zien kansen om met 
data hun klanten gerichter te benaderen en  
bedienen.

• Grotere ondernemingen zien de waarde van slimme 
backoffice systemen (logistiek, kassa, boekhouding).  

• Sommige ondernemers zien ‘online’ als een 
bedreiging voor het persoonlijk contact en beleving.



Vragenlijst verrast en schept verwachtingen

• Door experts is het ABC model voor de retail
geconcretiseerd in 14 (BC) aspecten. 

• Vragen zijn uitgebreider, gedetailleerd en 
completer dan verwacht. 

• Voor digitale starters soms teveel jargon.  

• Digitaal ervaren ondernemer zijn verbaasd om 
nieuwe inhoud aan te treffen.



Waardering en verwachting

• Pagina ‘Jouw Resultaat’ geeft in één oogopslag 
overzicht op drie volwassenheidsniveaus.  

• Veel ondernemers willen ‘zwakkere’ gebieden 
aanpakken. Anderen juist de sterkste punten.

• Het vervolg is te algemeen en onvoldoende concreet: 
– Advies toespitsen op prioritaire aspecten en gewenste niveau.

– Velen zijn te druk voor lezen of trainingen.

– Overzicht van software is aantrekkelijk, maar moet specifiek. 

– Subsidies zijn vaak complex.

– Studenten zijn niet geloofwaardig voor niveau 3.

– Ervaringen van andere ondernemers ontbreken. 



Routekaart heeft potentie

• Routekaart is vol en informatief

• Geeft mooi overzicht, zeker voor de meer 
gevorderden.

• Kan overweldigend overkomen.

• Tijd nodig om te laten landen.

• Routekaart zou ingezet kunnen worden als 
checklist met ‘tick’ boxen om uit te voeren. 
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De belangrijkste conclusies (evaluatie pilot 1.0)

• Ondernemers ontvangen erg veel aanbod, terwijl ze een gebrek aan tijd hebben.  

• Het stimuleringsmodel werkt voor de bewustwording en geeft  inzicht waar je staat. 

• De volgorde en uitwerking is nog onvoldoende geoptimaliseerd.

• Men verwacht meer persoonlijke en concrete adviezen over de volgende stappen.  

• Over het algemeen missen de ondernemers de levendigheid van ervaringen en 
getuigenissen van andere ondernemers.
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Nog niet gepubliceerd kwantitatief onderzoek

Detailhandel: kennis o.g.v. digitaliseren is gemiddeld, maar denkt vaker dat
het bedrijf meer zou moeten doen met digitaliseren. Zij menen vaker dan
gemiddeld dat het bedrijf moet vernieuwen om te groeien of concurrentie
bij te blijven. Ze ondernemen nu al veel verschillende activiteiten. Qua
online marketing en verkoop doen ze al wat meer dan gemiddeld, maar
willen ze graag nog meer doen. Ze hebben relatief vaak afgelopen 3 jaar
wat veranderd o.g.v. online marketing en verkoop (relatief vaak eigen
webshop). Ook voor komend jaar is er relatief veel interesse in of zelfs
concrete plannen voor (het verbeteren van) een webshop. Veranderingen
zijn vaak gericht op meer omzet. Veranderingen werden vaker dan
gemiddeld door iemand buiten het bedrijf gedaan.
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Interessante activiteiten voor 2022, alle sectoren (1/2)
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Online salesgesprekken

Gebruik van artificiële intelligentie (AI)

Verkoop via bestaande online platformen

Betaalde online advertenties op internet (SEA)

Online een afspraak inplannen

Eigen webshop

(productie)processen geautomatiseerd

Gebruik van externe databronnen

Gebruik data om betere beslissingen te nemen

Digitale nieuwsbrieven of e-mails

Financiële administratie (ook) digitaal inzichtelijk

Data opslaan, zoals klantgegevens

Gegevens, software  staan ‘in de cloud’ 

Bedrijfspagina op social media

Website met bedrijfsinfo en contactgegevens

Bedrijfs- en contactinformatie vindbaar via Google

Content marketing

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Regelmatig back-ups

Maatregelen tegen cyber-/computercriminaliteit
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Interessante activiteiten voor 2022, alle sectoren (2/2)



Volgende stappen

• Checken draagvlak bij stakeholders met mkb netwerk (banken, brancheverenigingen, 
mkb werkplaatsen, centrummanagers).

• Verbeteren stimuleringsmodel voor totale klantreis.

• In pilot 2.0 in 2022 gaan we met een verbeterd model testen bij honderden retail
ondernemers, inclusief RVO vouchers.

• Bij succes opschalen naar 10 sectoren. 
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Optimale doorverwijzing

Er is veel (regionaal en lokaal) aanbod. 

Discussievraag:

‘Hoe krijgen we meer overzicht en transparantie in het (regionale en lokale) aanbod 
zodat we de ondernemer maatwerk kunnen doorverwijzen?’
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