
Presentatie	Digitaliseringsvisie	mkb	
Utrecht	Region

7 december 2022
Marc Bloemendaal
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1. Achtergrond en doorlopen stappen
2. Bevindingen analyses
3. Aanbevelingen



Achtergrond	

De volgende vraag is gesteld: 

” Wat kunnen de provincie Utrecht en de betrokken stakeholders in de regio 
doen om de digitalisering van het (brede) MKB in de regio Utrecht te 
faciliteren en te bevorderen

Rekening houdend met:
- Draagvlak 
- Landelijk en regionaal beleid 
- Bestaande initiatieven en structuren? “
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Doorlopen	stappen

Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen: 

1. Samen is een inventarisatie gemaakt van de lopende initiatieven. 

2. Met de werkgroep is een aantal sessies belegd om de aanpak en het draagvlak te 
toetsen, contouren van een digitaliseringsvisie voor het (brede) MKB te bespreken 
en 

3. Quick scan uitgevoerd naar landelijk en regionaal beleid op het thema digitalisering 
in het MKB. 

4. Het MKB in de regio is in beeld gebracht om zo de betreffende doelgroep beter te 
kunnen duiden. 

5. Op basis hiervan is in gezamenlijkheid met de provincie Utrecht het document 
opgesteld dat als input dient om vervolgstappen te ondernemen. 
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Digitalisering	in	het	algemeen
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Digitalisering mkb draagt bij aan economische en maatschappelijke aspecten
Het mkb blijft gezond
• door hogere productiviteit en meer concurrentiekracht
• Bedrijvigheid in de regio Utrecht beter geborgd. 
• Een gezond en concurrerend mkb heeft een positief economisch effect op de

hele bedrijfsketen. 

Kansen pakken;
• Digitalisering en data-gedreven werken bieden enorme kansen voor 

overheid en samenleving;
• Dit geldt voor maatschappelijke opgaven als de energietransitie en het 

toewerken naar een circulaire economie;
• als ook voor het bestrijden van ondermijning, criminaliteit en het proactief 

helpen van multi-probleemgezinnen, slimmere mobiliteit. 

In de blijvend krappe arbeidsmarkt van vandaag leidt digitalisering tot 
minder beslag op arbeidskrachten. 



Landelijk	beleid

Digitalisering is in algemene zin een belangrijk 
speerpunt in Nederland

Rol digitalisering van mkb in nationaal 
digitaliseringsbeleid gering, inzet vooral gericht 
op toekomst en weerbaarheid

Voor MKB zijn er op landelijk/regionaal niveau 
drie belangrijke spelers: 
• Digitale Werkplaatsen 
• Mijn Digitale Zaak en de 
• Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). 

7 Bronnen: Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 & Hoofdlijnen notitie voor digitalisering Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.



Regionaal	beleid

Digitalisering van het mkb geen prioriteit voor gemeenten 
volgens coalitieakkoorden

N.b. mogelijk is er wel staande beleid vanuit eerdere akkoorden, 
echter aangezien het niet / nauwelijks wordt genoemd in nieuwe 
akkoorden, is heeft het n.a.w. geen hoge prioriteit. 

Wel aandacht voor: 
• Cybersecurity 
• Vaardigheden (medewerkers)  
• Digitalisering Overheden  
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Digitaliseringsinitiatieven

• 50 digitaliseringsinitiatieven in samenwerking met 
partners in kaart gebracht
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Belangrijkste inzichten:

• Het grootste gedeelte, namelijk 28 initiatieven,  focust zich op 
(actielijn 2) digitale vaardigheden van werknemers. 

• Geen specifieke focus op een bepaalde doelgroep

• Lichte sectoren/cluster focus; media en cultuur (4/18)

• Gelijke verdeling over de hele regio

Stap	1:	
Inventariseren	alle	

digitaliseringsinitiatieven	
Utrecht	Region



Digitaliseringsinitiatieven

• 50 digitaliseringsinitiatieven in samenwerking met 
partners in kaart gebracht

• Van de 50 digitaliseringsinitiatieven zijn er

20 gericht op digitalisering van het mkb 
in te delen naar grofweg 4 onderdelen 

1. Hulp bij digitalisering 
2. Hulp bij digitalisering 
3. Indirecte hulp (subsidie aanvragen, onderzoek faciliteren, 

doorverwijsfunctie)
4. Kennis & Samenwerking 
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Niveau	van	bijdrage	aan	mkb’er Initiatief

Hulp bij 
digitalisering

• Digitale MKB werkplaats Utrecht
• SPOT035
• Mijn Digitale Zaak

Hulp bij cyber 
security

• Cyberchef Amersfoort
• Cybernetwerk Utrecht
• MKB Cyber Campus Utrecht
• KVO-D Veenendaal

Zou zich kunnen 
ontwikkelen naar 
directe hulp voor 
mkb’ers

• ICT campus Veenendaal 
• Media Perspectives
• EDIH Noordwest (in wording)
• Ondernemer Centraal
• U-Tech Community (mkb-loket)

Dragen bij aan 
kennis en 
samenwerking**

• Media en AI lab Utrecht
• Earth Valley (in wording)
• Utrecht INC
• Skillcity Utrecht*
• Mediapark Hilversum
• AI en Media annotatie Pilot

Geen relevantie meer voor de regio • NuDigitaal
• Smart Industy Hub

Stap	2:
Filteren	

digitaliseringsinitiatieven	
op	digitalisering	van	het	

mkb	

*stopt eind 2022
** Initiatieven die zicht richten op HCA en digitalisering, zoals UTA dragen ook indirect bij. 



Digitaliseringsinitiatieven

• 50 digitaliseringsinitiatieven in samenwerking met 
partners in kaart gebracht

• Van de 50 digitaliseringsinitiatieven zijn er

• Van de 20 helpen 7  initiatieven mkb’ers direct met 
digitalisering
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Niveau	van	bijdrage	aan	mkb’er Initiatief

Direct

Hulp bij 
digitalisering

• Digitale MKB werkplaats Utrecht
• SPOT035
• Mijn Digitale Zaak

Hulp bij cyber 
security

• Cyberchef Amersfoort
• Cybernetwerk Utrecht
• MKB Cyber Campus Utrecht
• KVO-D Veenendaal

Indirect

Zou zich kunnen 
ontwikkelen naar 
directe hulp voor 
mkb’ers

• ICT campus Veenendaal 
• Media Perspectives
• EDIH Noordwest (in wording)
• Ondernemer Centraal
• U-Tech Community (mkb-loket)

Indirect
Dragen bij aan 
kennis en 
samenwerking**

• Media en AI lab Utrecht
• Earth Valley (in wording)
• Utrecht INC
• Skillcity Utrecht*
• Mediapark Hilversum
• AI en Media annotatie Pilot

Geen relevantie meer voor de regio • NuDigitaal
• Smart Industy Hub

Stap	2:
Filteren	

digitaliseringsinitiatieven	
op	digitalisering	van	het	

mkb	

*stopt eind 2022
** Initiatieven die zicht richten op HCA en digitalisering, zoals UTA dragen ook indirect bij. 



Digitaliseringsinitiatieven

• 50 digitaliseringsinitiatieven in samenwerking met 
partners in kaart gebracht

• Van de 50 digitaliseringsinitiatieven zijn er 20 gericht op 
digitalisering van het mkb

• Van de 20 helpen 7 initiatieven mkb’ers direct met 
digitalisering
• Deze initiatieven bieden vooral ondersteuning in 

eerste fasen richting volwassenheid (adhoc, 
engaged)

• Er is geen duidelijke sector focus 
• Van de 7 zijn er 4 gericht op cyber & security
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1. Digitale MKB werkplaats Utrecht
2. SPOT035 
3. Cyberchef Amersfoort
4. Cybernetwerk Utrecht
5. MKB Cyber Campus Utrecht

6. Mijn Digitale Zaak 7. KVO-D Veenendaal 
(Keurmerrk
VeiligOndernemen) 



Digitaliseringsinitiatieven
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• Er bestaan structuren en organisaties in de regio voor 
het verbeteren van digitale vaardigheden van 
werkenden, werklozen en mensen.

• Er bestaan structuren en organisaties in de regio om het 
innovatief mkb te stimuleren en ondersteunen in hun 
bedrijvigheid. 

• Maar er bestaan geen structuren en organisaties in de 
regio met overkoepelende regie voor activeren van 
mkb’ers
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Bedrijvendynamiek

• De meeste vestigingen in het mkb zijn micro 
bedrijven (2-9 wp), zij maken 75% van het 
gehele mkb uit. 

• De 5 grootste sectoren in de provincie zijn goed 
voor ~63% van alle vestigingen.

16 Bron CBS, 2020. Kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd. Bewerking: Birch.
wp = Werkzame personen 

Sector Micro 
(2-9 wp)

Klein 
(10-49 wp)

Midden 
(50-249 wp)

Grootbedrijf 
(250+ wp) Totaal

Handel 7.434 1.474 227 19 9.154

Special. zakelijke dienstverlening   3.340 837 140 23 4.340

Gezondheids- en welzijnszorg                                2.767 1.187 172 38 4.164

Horeca 2.297 367 36 0 2.700

Bouw                                              1.468 445 94 13 2.020

Totaal 17.306 4.310 669 93 22.378

26.865

6.895

1.400 247

Micro (2-9 wp) Klein (10-49 wp) Midden (50-249 wp) Grootbedrijf (250 of
meer  wp)

Totaal aantal vestigingen (n=35.407 vestigingen)



Bedrijvendynamiek

• Op basis van onderzoek van het CBS komt naar 
voren dat ongeveer 40% van het micro- en 
kleinbedrijf is niet of nauwelijks gedigitaliseerd. 
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Bron CBS, 2020. Kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd. Bewerking: Birch.



Bedrijvendynamiek

• Op basis van onderzoek van het CBS komt naar 
voren dat ongeveer 40% van het micro- en 
kleinbedrijf is niet of nauwelijks gedigitaliseerd. 

• En vooral in de sectoren Bouw, Horeca en Handel 
zetten mkb’ers het minst in op digitalisering. 

• Deze 3 sectoren zitten in de top 5 sectoren van de 
provincie.

18

*Data gebaseerd op onderzoek van de Rabobank, 2022. Landelijk onderzoek onder MKB bedrijven, “Succesvolle digitalisering vraagt om aandacht voor technologie en 
bedrijfsvoering” 
**Het is niet duidelijk of het effect van corona op de horeca en daarbij behorende digitale stroomversnelling voor veel horeca-ondernemers (denk aan QR-codes en 
digitaal bestellen en betalen aan je tafel) in dit onderzoek is meegenomen. Hoogstwaarschijnlijk valt het percentage voor de horeca hoger uit in een nieuw onderzoek

Sector Micro 
(2-9 wp)

Klein 
(10-49 wp)

Midden 
(50-249 wp)

Grootbedrijf 
(250+ wp) Totaal

Handel 7.434 1.474 227 19 9.154

Special. zakelijke dienstverlening   3.340 837 140 23 4.340

Gezondheids- en welzijnszorg                                2.767 1.187 172 38 4.164

Horeca 2.297 367 36 0 2.700

Bouw                                              1.468 445 94 13 2.020

Totaal 17.306 4.310 669 93 22.378



Bepaling	van	de	doelgroep

• In de provincie (geen cijfers van G&V) gaat het om 
~13.500 bedrijven die achterblijven op digitalisering. Dit 
is de potentiële doelgroep.

• De initiatieven Digitale Werkplaatsen, Mijn Digitale Zaak 
en SPOT035 dekken ongeveer in 2022 150 mkb-
bedrijven in de categorie micro- en kleinbedrijven. 
Verwachtingen voor 2023/2024 is +- 250 per jaar*.

• In 2022 wordt dus ongeveer 1,1% bereikt. Bij een 50% 
effectiviteit, 0,55% geholpen om een stap verder te 
zetten.  

19 * De doelstellingen van SPOT035 worden in januari 2023 geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
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Mkb´ers	Regio	Utrecht	krijgen	relatief	weinig	steun	in	digitale	transitie

• Regionaal wordt er weinig prioriteit en aandacht gegeven aan het thema 
digitalisering van het mkb. 

• Er zijn geen beschikbare middelen voor het ondersteunen van het mkb in 
hun digitaliseringsopgaven bij de overheden. 

• Vooral het micro- en klein mkb (1 tot 50 medewerkers) loopt achter op 
digitalisering en dan met name de sectoren bouw, horeca* en handel. Dit 
zijn ook de sectoren die in de top 5 grootste sectoren in de provincie 
Utrecht staan. 
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Aanbevelingen

Bedrijven
-

dynamiek

Analyse	
initiatiev

en

Landelijk	
en	

regionaal	
beleid



Missie	en	ambities	werkgroep	digitalisering

Met de volgende missie gaat de werkgroep aan de slag:

Alle micro- en kleine bedrijven (1-50 medewerkers), die behoefte hebben aan digitaliseringsondersteuning, 
zal de mogelijkheid hebben gekregen om in de Regio Utrecht de komende 10 jaar hun onderneming te gaan 

digitaliseren.

De jaarlijkse ambitie in 2023 is dat er minimaal 250 micro- en kleinbedrijven bereikt zullen worden. 
Het streven is om de ambitie jaarlijks te verhogen.
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Werkgroep is ambitieus. Advies: start realistisch



Aanbeveling	1

23

Rol Inhoud

Faciliterende  
rol

• Verbinden van initiatieven in de regio
• Werkvorm: informeren, raadplegen adviseren
• Ecosysteem uitbreiden: aansluiting vergroten van regionale 

partijen (onderwijs, kvk, branche verenigingen,..) bij lokale 
initiatieven

• Leren: Organiseren / aansluiten bij bestaande kennissessies 
met regio’s om van elkaar te leren + partners buiten regio 
(crossovers) 

• Organiseren / aansluiten bij netwerkbijeenkomsten om 
aandacht voor digitaliseringsuitdagingen te bespreken en van 
elkaar te leren

• Zorgen voor bepaalde standaarden waardoor informatie 
uitwisseling / impact meting makkelijker plaatsvindt. 

Aanjagende 
rol 

• Opstellen uitgebreidere digitaliseringsvisie van de regio 
inclusief ambities en doelen. 

• Aanpassen en indien nodig vergroten van het aanbod 
(opschalen) van huidige initiatieven 

• Bekostigen van aanjagers 
• Betrokken en monitoring van uitvoering i.r.t. visie

Presterende 
rol 

• Uitvoeren en van verbeterprogramma’s 
• Heldere sturing op bereik en impact (resultaat)

- Verhoging van kennis omtrent de impact van bestaande 
landelijke en regionale initiatieven; 

- Verhogen van kennisuitwisseling tussen initiatieven

- Voeding om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers 
Voortgang, impact, aansluiten bij het regionaal profiel. 

- Inspelen op bestaande / nieuwe landelijke dan wel 
Europese subsidies 

Richt de faciliterende rol in voor de regio



Aanbeveling	2

Doelstelling kwantitatief
Streef naar een bereik van 250 mkb’ers per jaar.

Doelstelling kwalitatief
Zorg voor een aansluiting bij het regionale mkb-structuur. 
Mogelijke herfocus d.m.v.: 
• Initiatieven die direct op het MKB gericht zijn; 
• Met name op micro- en klein bedrijf; 
• Een sectorfocus willen omarmen van sterk 

achterblijvende sectoren zoals handel, horeca* en bouw.
• Additioneel argument betreft transitieopgave waar 

bouw een cruciale rol in speelt
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Werk	naar	een	ambitie	toe	van	minimaal	250	mkb’ers	per	jaar.	Ga	in	gesprek	om	de	
focus	te	laten	aansluiten	bij	het	regionaal	profiel		

Niveau van bijdrage aan mkb’er Initiatief

Direct

Hulp bij 
digitalisering

• Digitale MKB werkplaats Utrecht
• Mijn Digitale Zaak
• SPOT035

Meer aansluiting regionale mkb-structuur

Hulp bij cyber 
security

• Cyberchef Amersfoort
• Cybernetwerk Utrecht
• MKB Cyber Campus Utrecht
• KVO-D Veenendaal

Doelstelling: 250 mkb’ers per jaar



Aanbeveling	3

Zorg voor het monitoren van informatie, actualiteiten, bereik en 
impact van initiatieven en organisaties. 

Sluit hierbij mogelijk aan bij bestaande standaarden c.q. standaarden
in ontwikkeling zoals de Digitale Beleidsscan. Vraag initiatieven en 
organisaties minimaal jaarlijks te rapporteren over; 
- Doelgroep van een initiatief
- Focus van het initiatief
- Ervaren belemmeringen en obstakels
- Van bereik naar impact 

- Hoeveel MKB-ers hebben deelgenomen in het programma?  Tevredenheid? 
- Vraag per deelnemer: sector, locatie, ingeschatte digitaliseringsniveau, aantal medewerkers. 

Start in 2022 met een aanvullende uitvraag op het bereik en impact. 
Geeft input voor continue strategische aanscherping. 
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Stuur op actualiteit, juistheid en vergelijkbaarheid



Aanbeveling	4

Deelnemers werkgroep 
Gem. Hilversum Gem. Veenendaal, Gem. Amersfoort, 
Gem. Utrecht , Samenwerkende gemeenten U10, 
Provincie Utrecht. Indien gewenst: aan te vullen met 
mbo-instellingen en vertegenwoordiging mkb in een 
thema bijeenkomst. 

Randvoorwaardelijk voor continuïteit
• Vrijmaken van 0,2 tot 0,3  FTE bezetting vanuit Prov. 

Utrecht voor coördinatie functie; 
• Vastelling participatie vanuit de gemeenten, regio’s 

voor overleg en beperkte taken (8 u/p/mnd). 
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Borg continuïteit en definieer een heldere overlegstructuur..

Onderwerpen 
Combineren van strategie en executie. In overleg met 
beleidsmakers:  bespreken van huidige initiatieven en 
impact en relevantie voor de regio. In gesprek met 
stakeholders en initiatiefnemers. 

Overleg frequentie en duur: 
Eens per 8 weken, 1,5 – 2 uur  uur. 



Aanbeveling	5

Regio Utrecht maakt vooral gebruik van landelijke dan wel 
Europese regelingen, wel regionaal ingevuld. 

Zoek naar andere subsidie of financieringsvormen die de 
landelijke instrumenten aanvullen. 

Bij meer draagvlak, beleidssteun en middelen kan er een schaal 
en kennisniveau ontstaan die een aanjagende rol legitimeert  
(opschalen, aanscherpen) 
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Zoek naar nieuwe mogelijkheden om micro- en klein mkb een digitaliseringsslag te laten 
maken in de regio en groei naar aanjagende rol 

Bij meer draagvlak, beleidssteun zou 
een doelstelling van 5% - 10% van de 
doelgroep een mooie stap kunnen zijn.
Dat betreft dan 1000  MKB-ers per jaar
(tussen de 675- 1300). 

Opschaling: Kijken naar de bestaande initiatieven met een directe focus op het MKB &
andersoortige initiatieven die een volwassen structuur (organisatie, middelen) hebben om 
mogelijk hierin een rol te spelen. 


