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MEMORANDUM 
 
OPZET SESSIE DIGITALISERING MKB COM-BEM  

 

DATUM 28‑11‑2022 
VAN Ewout Tenhagen 
AAN Commissie Bestuur, Economie en Middelen 
TELEFOONNUMMER +31643246448 
TEAM ECO 
 
Op 7 december organiseert de provincie een informatie- en werksessie voor de Staten over digitalisering van het 
mkb. In de eerste helft presenteert het bureau Birch haar onderzoeksrapport over digitalisering van het mkb in de 
regio Utrecht. Het bureau bespreekt de huidige stand van zaken en haar aanbevelingen voor de provincie en haar 
partners. Vervolgens krijgen sprekers van MKB Nederland Utrecht en de Utrecht Tech Community het woord over 
de wensen en ideeën van het regionale bedrijfsleven. In de werksessie krijgen de Statenleden aan de hand van een 
aantal stellingen de mogelijkheid om hun ideeën te delen. Hiermee wordt input opgehaald voor een toekomstige visie 
van de provincie over digitalisering MKB. 

Achtergrond 

Onze maatschappij en economie maken een digitale transitie door. Nieuwe digitale technologieën, zoals 5G en 
Artificiële Intelligentie, creëren de banen, dienstverlening en ondernemingen van de toekomst. Ook het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) blijft hierbij niet buiten schot. Vooral bij het kleine mkb ligt hier nog een grote potentie om verder 
te digitaliseren en daarmee de productiviteit te verhogen, aldus het Comité voor het Ondernemerschap in de Staat 
van het MKB 2022. Door in te spelen op deze digitale transitie werken ondernemers aan de toekomstbestendigheid 
van hun eigen bedrijf.   

Zowel de Europese Unie als het ministerie van EZK zetten vol in op de digitalisering van het bedrijfsleven. In de 
recent verschenen Strategie Digitale Economie heeft het ministerie van EZK de ambitie uitgesproken dat in 2030 
95% van het mkb een digitaal basisniveau heeft, en ten minste 75% van het mkb digitale technologieën zoals cloud, 
artificiële intelligentie en big data toepast. In haar Economische Visie heeft de provincie Utrecht zich gecommitteerd 
aan een gezamenlijke Agenda Digitale Transformatie, opgezet door de provincie, ROM, onderwijsinstellingen, 
gemeenten en andere partijen uit het veld. 

In september 2022 heeft het onderzoeksbureau Birch een onderzoek gepubliceerd, gericht op digitalisering van het 
mkb in de regio Utrecht. Hierin staan diverse bevindingen en aanbevelingen voor de provincie Utrecht en betrokken 
stakeholders. De vraag is hoe deze stakeholders – waaronder de provincie - digitalisering van het brede MKB kunnen 
faciliteren en bevorderen, rekening houdend met draagvlak, landelijk/regionaal beleid en bestaande initiatieven en 
structuren. 
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Opzet informatie- en werksessie 

Datum  Woensdag 7 december 
Tijdstip  13:30 – 15:00 
Locatie  Digitaal (MS Teams) 
Aanwezig Commissie Bestuur, Economie & Middelen, gedeputeerde Strijk, Anton Verbunt (MKB Nederland),  

Marjolijn Zwetsloot (UTC), ambtelijke ondersteuning 
 

Deel 1:  Informatiesessie 

Tijdstip Wat Wie 
13:15 – 13:30 Inloop Iedereen 
13:30 – 13:35 Introductie Voorzitter De Widt / Gedeputeerde 

Strijk 
13:35 – 13:50 Presentatie rapport-Birch Birch 
13:50 – 14:00 Q&A Birch Commissieleden, Birch 
14:00 – 14:05 Toelichting Bedrijfsleven: hoe kijken zij aan tegen 

digitalisering mkb + rol overheid? 
 

- Spreker 1: Anton Verbunt – MKB 
Nederland Utrecht:  

- Spreker 2: Marjolijn Zwetsloot – Utrecht 
Tech Community 

Mkb’ers 

14:05 – 14:15 Q&A MKB’ers MKB’ers 
 

Presentatie rapport-Birch 

Onderzoeksbureau Birch geeft toelichting op het onderzoek Bevindingen en aanbevelingen Digitaliseringvisie mkb 
Utrecht region. In vijftien minuten geeft Birch een beeld wat de huidige stand van zaken is in het werkveld, wat de 
mogelijkheden zijn voor de stakeholders – waaronder de provincie Utrecht - en wat de aanbevelingen zijn voor de 
regio. Na vijftien minuten krijgen commissieleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan Birch.  

Toelichting Bedrijfsleven 

In deze sessie schuiven Anton Verbunt (MKB Nederland – regio Utrecht) en Marjolijn Zwetsloot (Utrecht Tech 
Community) aan. Verbunt spreekt namens zijn achterban, het midden- en kleinbedrijf in de regio Utrecht. Marjolijn 
Zwetsloot staat met de Utrecht Tech Community in intensief contact met het bedrijfsleven, mede door het eigen mkb 
loket. Hier kloppen mkb’ers aan met een vraag op het gebied van digitalisering. Beide sprekers krijgen twee minuten 
de tijd om het eigen verhaal te vertellen. Vervolgens krijgt de commissie de tijd om vragen te stellen.  

Deel 2:  Werksessie 

Werksessie 
14:15 – 14:20 Toelichting werksessie Gedeputeerde Strijk 
14:20 – 14:55 Werksessie: drie stellingen + reactie 

Commissieleden 
Commissieleden 

14:55 – 15:00 Afsluiting Gedeputeerde Strijk 
 

Werksessie 

De werksessie begint met een korte toelichting van gedeputeerde Strijk. Hij vertelt waarom deze werksessie wordt 
georganiseerd. Tijdens de werksessie introduceert de ambtelijke ondersteuning een aantal stellingen. 
Commissieleden krijgen de mogelijkheid om te reageren op deze stellingen. Doel van de werksessie is om input op 
te halen bij de commissieleden. De eerste drie stellingen omvat de kern van de vraag waar de provincie momenteel 
tegen aanloopt. Mocht er tijd overblijven dan zijn er ook een vierde en vijfde stelling geformuleerd. 
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