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Vraagstelling en aanpak

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 en bestaande initiatieven en 
structuren? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen: 
- Samen met de Werkgroep Digitalisering Regio Utrecht is een inventarisatie gemaakt van de lopende initiatieven. Deze zijn nader 

geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt; 
- Met de werkgroep is een aantal sessies belegd om het draagvlak te toetsen, contouren van een digitaliseringsvisie voor het (brede) 

MKB te bespreken en specifieke aandachtspunten door te nemen. 
- Er is een quick scan uitgevoerd naar landelijk en regionaal beleid op het thema digitalisering in het MKB. 
- Het mkb in de regio is in beeld gebracht om zo de betreffende doelgroep beter te kunnen duiden. 
- Op basis hiervan is in gezamenlijkheid met de provincie Utrecht voorliggend document opgesteld dat als input dient om 

vervolgstappen te ondernemen. 
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Vraagstelling en aanpak 



Definities en afbakening

Digitaliseringsinitiatief
Verzamelnaam voor onder andere programma’s, projecten, regelingen, 
samenwerkingen en andere mogelijke structuren, organisaties en 
samenwerkingen waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de 
digitaliseringstransitie.

Utrecht Region* 
De regio waar het in document over gaat. Onder de Utrecht Region
verstaan wij de provincie Utrecht, de regio’s Gooi- en Vechtstreek en 
Foodvalley. 

Digitaliseringstransitie
De overgang naar een meer gedigitaliseerde samenleving.

De regio Utrecht hanteert 4 actielijnen i.r.t. digitalisering. Dit zijn: 
• Actielijn 1 Digitalisering van het mkb 
• Actielijn 2: Digitalisering werknemer
• Actielijn 3. Digitale infrastructuur 
• Actielijn 4. Digitale overheid
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Hanteren de volgende definities en uitgangspunten
Uitgangspunten 
Inventarisatie van de digitaliseringsinitiatieven is 
uitgevoerd met de Werkgroep Digitalisering Regio 
Utrecht. Er is bewust gekozen voor een gezamenlijke 
inventarisatie waarbij leden verantwoordelijk zijn 
voor eigen inventarisatie. Er is geen uitgebreide 
toets uitgevoerd op volledigheid.

Werkgroep digitalisering
Bestaande werkgroep opgericht in 2019 naar 
aanleiding van de start van Digitale Werkplaatsen. 
Organisaties die deelnemen in de werkgroep: 
Provincie Utrecht, ROM Utrecht Region, U-Tech 
Community , gemeenten Amersfoort, Utrecht, 
Hilversum en Veenendaal, Samenwerkende 
gemeenten U16, Universiteit Utrecht en Hogeschool 
Utrecht.

*In deze studie wordt Utrecht Region en Regio Utrecht door elkaar gebruikt, in beide gevallen wordt het hetzelfde bedoeld. 



Aanleiding 

• Door digitalisering blijft het MKB gezonder (door hogere productiviteit 
en meer concurrentiekracht) en is de 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. In een zeer krappe arbeidsmarkt 
(blijvende krapte) is dit een belangrijk aspect. 

• Iedereen in de regio (mensen en bedrijven) moet deel kunnen nemen 
aan de digitale samenleving en kunnen profiteren van de nieuwe 
kansen die digitalisering biedt. 
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Digitalisering mkb draagt bij aan economische en maatschappelijke aspecten

“Er is veel voor te zeggen om vanuit de overheid aandacht te geven aan het brede 
mkb. Het volume van het brede mkb is heel groot. Dat kan veel opleveren.  
Daartegenover staat dat de maatschappij ook veel te verliezen heeft als – in de snelle 
veranderingen – bedrijven het niet redden, terwijl dat niet echt nodig is. De sociaal-
maatschappelijke schade zou dan wel eens te groot kunnen zijn, gezien de rol van het 
mkb als cement van de samenleving.”  (prof. dr. Erik Stam, hoogleraar 
ondernemerschap Universiteit Utrecht). Nederlandse Digitaliseringsstrategie).
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Landelijk beleid
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Digitalisering is een belangrijk speerpunt in Nederland
In Nederland is digitalisering in brede zin een van de 
speerpunten van economische ontwikkeling en overheidsbeleid. 
Op meerdere manieren wordt er gewerkt aan de digitale transitie 
van ons land, denk aan nieuwe technologieën, digitale 
vaardigheden, digitale weerbaarheid en digitale ondernemers. 

In dit project wordt er vooral gekeken naar de laatste categorie, 
de digitalisering van ondernemers en dan met name het mkb. 
Digitalisering is essentieel voor ondernemers, niet alleen om mee 
te gaan met de tijd maar ook om te blijven voortbestaan of 
betere bedrijfsresultaten te behalen. 



Landelijk beleid
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Landelijk beleid

Kansen oppakken

Nieuwe technologieën

Wetenschap, bedrijfsleven, 
‘startups’, ‘scale-ups’, 

kenniscoalities en overheid

Meedoen in Europa

Nederland Digitale 
knooppunt Europa

Versterking van de 
samenwerking tussen 

lidstaten op het gebied van 
digitalisering

Digitale vaardigheden

Aanpak digibetisme

Cyber security

Aanpak digitale 
dreigingen en 

aanvallen

Bescherming bedrijven via 
o.a. Nationaal Cyber 

Security Centrum (NCSC), en 
Digital Trust Center (DTC)

Bescherming 
fundamentele 
burgerrechten

Privacy en ethiek

Tegengaan 
desinformatie en 

haatzaaien

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

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



Landelijk beleid
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Digitale Werkplaatsen belangrijkste instrument vanuit landelijk niveau voor mkb’ers. 

• De belangrijkste thema’s voor het mkb op landelijk gebied zijn in de volgende slide uiteengezet. De betekenis van mkb voor Nederland wordt in de 
Nederlandse Digitaliseringsstrategie als ‘erg groot’ beschouwd. Echter de vertaling naar specifieke programma’s op landelijk niveau, zoals in 
voorgaande sheet genoemd, is beperkt. 

• De Digitale Werkplaatsen is het voornaamste instrument van de Rijksoverheid om het MKB te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken. De 
uitgesproken ambitie is om in de periode 2021-2024 meer dan 50.000 bedrijven te bereiken met voorlichtingen en 3.500 trajecten op te zetten 
met bedrijven en studenten om het brede mkb bewuster te maken van de meerwaarde van digitalisering. De Digitale Werkplaatsen zijn regionaal 
georganiseerd en dekken nagenoeg het hele land. 

• Naast de Digitale Werkplaatsen is in juni 2022 het initiatief Mijn Digitale Zaak gestart. Met deze subsidie wordt het kleinbedrijf (1-50 medewerkers) 
binnen de retailsector gestimuleerd door te groeien via digitalisering. Het totaalbudget voor deze subsidie is in totaal 1,7 miljoen euro met een 
looptijd van juni 2022 tot en met november 2022. 

• Inzet op landelijk niveau is vooral op bewustwording en het  activeren van mkb’ers om aan de slag te gaan met digitalisering. Vooral de thema’s 
online marketing en het benutten van data in het bedrijf worden als voorbeelden genoemd waar het mkb een slag in kan slaan.

• Voor innovatieve startups, scale-ups, mkb’ers en grootbedrijven zijn er op landelijke schaal Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) 
opgericht. Deze ROM’s focussen zich op het versterken van de regionale economie in het algemeen, dit doen ze door innovatie te stimuleren, 
investeren en internationalisering mogelijk te maken. Veelal vallen de bedrijven die verder zijn met digitalisering in de doelgroep van de ROM. 



Landelijk beleid
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Digitale Werkplaatsen regionaal bereik 
De Digitale Werkplaats is een plek waar ondernemers, studenten 
en docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier 
bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van:

• online sales & marketing
• benutten van data
• (kantoor)automatisering

In de digitale werkplaatsen krijgen ondernemers praktische 
adviezen van studenten uit het hbo, mbo of het wo. Via een scan 
worden de hulpvragen van ondernemers in kaart gebracht en de 
uitkomsten vormen het vertrekpunt voor studenten (onder 
leiding van docenten) om in projectvorm ondernemers te helpen.

In de Regio Utrecht zijn er twee Digitale Werkplaatsen actief die 
haar uitwerking in de regio hebben, namelijk de Digitale 
Werkplaatsen Utrecht en Foodvalley. Het bereik van Utrecht is in 
het kader rechts opgenomen. Van Foodvalley, dat vooral de 
oostelijke rand van de Regio Utrecht dekt, is het bereik nog niet 
bekend. 

Bereik Digitale Werkplaatsen (deels landelijk, deels regionaal)

Recente uitvraag bij de Digitale Werkplaats Utrecht (sept. ‘22)_ leert dat 
in 2022 de doelstelling 60 ondernemers is. Op termijn heeft het 
initiatief als doel 200 mbk-ers te bereiken (‘24). 

Berekenen we de landelijke doelstellingen van de Digitale Werkplaatsen 
door naar de provincie hebben we het over een bereik van 4.136 
bedrijven en 290 trajecten met studenten in een periode 4 jaar. Dat is 
ongeveer een bereik van 1000 bedrijven en 75 trajecten per jaar. 

Ambities:
De uitgesproken ambities zijn dat de Digitale Werkplaatsen 50.000 
bedrijven bereiken in Nederland en er 3.500 trajecten met bedrijven 
en studenten worden opgezet. 



Landelijk beleid
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Mijn Digitale Zaak regionaal bereik 
Mijn Digitale Zaak is een initiatief van KVK, MKB-Nederland en 
INretail waar bedrijven ondersteund worden bij het 
digitaliseren. Er wordt een gratis scan aangeboden met een 
daarbij horend advies op maat. Het advies op maat 
(bijvoorbeeld een softwarepakket of samenwerkingspartner) 
wordt via het RVO met een passende subsidie ondersteund om 
groeimogelijkheden door te voeren. 

Mijn Digitale Zaak werkt in drie stappen:
1. Doe de digitaliseringsscan van KVK en ontdek waar jouw 

kansen liggen. Je ontvangt gratis per e-mail een persoonlijk 
digitaliseringsplan.

2. Ga direct op zoek naar IT-leveranciers of 
digitaliseringsaanbod, passend bij jouw volgende 
digitaliseringsstap (door MKB-Nederland).

3. Vraag de digitaliseringssubsidie aan bij RVO. Je krijgt 50% 
van je investering vergoed tot een maximum van € 2.500.

Bereik Mijn Digitale Zaak

Landelijk zijn er in de handelssector ~95.000 mkb bedrijven (tot 
maximaal 50fte, eenmanszaken en zzp’ers uitgesloten; CBS, 2022). In de 
provincie Utrecht zijn in dezelfde categorie ~8.900 mkb bedrijven actief 
(Provincie Utrecht, 2022). De mkb’ers in de provincie maken voor 9,4% 
van het landelijke mkb bestand uit. 

Berekenen we het landelijke bereik uit van subsidie door naar de 
provincie zal waarschijnlijk circa 63 mkb-bedrijven gebruik (periode 
van een half jaar) kunnen maken van de subsidie.

Ambities:
Uitgaande dat elk bedrijf een beroep doet op het maximale 
subsidiebedrag van €2.500 en het totaalbudget €1,7 miljoen is komt dit 
neer op 670 bedrijven die geholpen kunnen worden in Nederland. 



Analyse beleidsvoornemens gemeenten regio Utrecht
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Digitalisering van het mkb geen prioriteit voor gemeenten volgens coalitieakkoorden
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Cybersecurity / Veiligheid

Vaardigheden

Overheid

Ethiek (privacy, datakwaliteit etc.)

MKB

Infrastructuur (bv. 5G)

Nieuwe Technologieën

Niet genoemd

Vorm van digitalisering genoemd in 

coalitieakkoorden (27 gemeenten)

• In maar één gemeente (Amersfoort) komt het digitaliseren van het mkb 
terug in een coalitieakkoord*. In het akkoord van Amersfoort wordt er het 
volgende over gezegd: ‘Voor ondernemers moet er een digitaal loket komen 
waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit goed aan bij het 
provinciale loket’.

• Gemeenten zetten vooral in op digitale veiligheid en preventie van cyber 
aanvallen. Daarnaast wordt er relatief veel ingezet op het verbeteren van 
digitale vaardigheden van inwoners en betere toegankelijkheid van de 
gemeentelijke dienstverlening.

• De coalitieakkoorden laten zien dat de prioriteiten van lokale overheden 
niet liggen bij het digitaliseren van mkb’ers.  

Nb het kan zijn dat er al trajecten lopen die niet in de coalitie akkoorden staan. 
We gaan ervanuit dat deze trajecten zeer omvangrijk zijn, aangezien ze anders 
ook in het nieuwe akkoord zouden staan. 

- De coalitieakkoorden van alle gemeenten in de provincie Utrecht plus Hilversum zijn bekeken om tot bovenstaande overzicht te komen.
*In sommige gemeenten zijn raadsprogramma’s opgesteld en geen coalitieakkoorden. 



Ondanks geen beleidsvoornemens regio wel actief op digitalisering mkb

13

Meerdere initiatieven in de regio met indirecte bijdrage voor digitalisering mkb

• Naast de landelijke initiatieven die haar uitwerking hebben op de 
regio, zijn er ook in de regio een aantal initiatieven actief. De 
belangrijkste initiatieven zijn Ondernemer Centraal en de U-Tech 
Community. In beide gevallen gaat het hier niet om een initiatief 
of organisatie die zich specifiek richt op het digitaliseren van het 
mkb, maar door haar werkzaamheden daar toch aan bijdraagt. 
Hierdoor is het relevant om deze initiatieven te includeren. 

• Bij Ondernemer Centraal kunnen ondernemers (met subsidie) 
ondersteunende diensten inkopen, waaronder op het gebied van 
digitalisering. Ondernemers worden geholpen door ondernemers, 
vaak in de vorm van coaching en advies. 

• De U-Tech Community heeft het programma U-Tech mkb loket 
opgezet waar mkb’ers gratis en persoonlijk subsidieadvies kunnen 
inwinnen voor het digitaliseren van medewerkers en de eigen 
onderneming. 

Bereik Ondernemer Centraal

Via Ondernemer Centraal zijn ruim 1000 ondernemers gecontacteerd en 
daarvan zijn circa 160 aangemeld bij één van de partners voor een 
vervolgtraject. Ondanks dat digitalisering niet als categorie wordt 
meegenomen is er bekend dat naar schatting 29 ondernemers (~18%) 
t/m juni 2022* is doorverwezen naar partners Solvid en GetOn, die deels
ondersteuning bij digitalisering aanbieden. 

Bereik U-Tech mkb loket

In 2022 heeft U-Tech tot oktober 45 mkb’ers kunnen helpen door advies 
te geven over de digitalisering van hun onderneming en/of 
medewerkers. 

*advies is om uit te vragen bij Ondernemer Centraal hoeveel bereik ze verwachten op jaarbasis



Europese initiatieven
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EDIH belangrijk vehikel, richt zich voornamelijk op innovatief MKB
• Met de EDIH’s richt de Europese Commissie een Europees 

netwerk op, gericht op de versnelling van digitalisering in het 
bedrijfsleven. De EDIH wordt daarbij het aanspreekpunt voor 
ondernemers met vragen op het gebied van digitalisering, 
bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

• “De EDIH Noordwest Nederland is opgericht voor het 
innovatieve bedrijfsleven in de regio en richt zich op vier 
belangrijke sectoren in de regionale economie; Media, Health, 
Agri en Smart Industry.” (bron Provincie Utrecht, d.d. juni 
2022). 

• Uit de EDIH kan overigens interessante spin-off trajecten en 
kansen ontstaan voor het achterblijvend MKB. 

EDIH (European Digital Innovation Hub) Noordwest – vanaf 2023 

Samenwerking op het gebied van innovatie in het bedrijfsleven met de 
focus op de sectoren Media, Health, Agrid en Smart Industry. Daarnaast 
is er ook aandacht voor het verder ontwikkelen en verspreiden van 
technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en High Performance 
Computing (HPC). Met de EDIH wordt o.a. beoogd een aanspreekpunt te 
creëren voor ondernemers met vragen op het gebied van digitalisering. 
Deze vragen kunnen uiteenlopen van trainingen bij werknemers tot 
ondersteuning bij nieuwe vormen van financiering.

Vanuit de provincie Utrecht nemen de ROM Utrecht Region, SURF, 
Utrecht University en de Hogeschool Utrecht deel. De drie provincies 
zijn, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, co-
financier.
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Van breed naar specifiek

In de Utrecht Region wordt veel gedaan op het gebied van de digitale 
transformatie. Er zijn en worden veel projecten, programma’s en 
samenwerkingen opgezet en uitgevoerd in verschillende 
digitaliseringsdimensies. Denk aan digitale vaardigheden, organisaties, 
overheid maar ook aan digitale infrastructuren en digitale weerbaarheid. In 
dit document gaat het specifiek om het digitaliseren van organisaties, en 
dan met de nadruk op mkb’ers. 

Om tot een goed overzicht te komen van wat er speelt in de regio zijn in de 
eerste stap bijna alle digitaliseringsinitiatieven die in de regio plaatsvinden 
geïnventariseerd. Van dit ‘totaal’ overzicht zijn in stap 2 de initiatieven 
gefilterd die in een bepaalde vorm bijdragen aan de digitalisering van het 
mkb. In dit document zijn we het meest geïnteresseerd in de initiatieven 
die het mkb op een directe en concrete manier helpen met het 
digitaliseren, dit doen we in stap 3. 

16

Drie stappen om de digitaliseringsinitiatieven voor mkb’ers te achterhalen

Stap 1: 

Inventariseren alle 
digitaliseringsinitiatieven 

Utrecht Region

Stap 2:

Filteren 
digitaliseringsinitiatieven 
op digitalisering van het 

mkb 

Stap 3: 

Selecteren van meest 
relevante 

digitaliseringsinitiatieven



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

Om tot een overzicht van de initiatieven in de Regio Utrecht te 
komen hebben we een uitvraag gedaan bij de deelnemende 
organisaties van de werkgroep digitalisering. Aan de hand van de 
informatie aangeleverd door deze organisaties hebben we een 
vrij volledig, maar niet uitputtend, beeld van de 
digitaliseringsinitiatieven in de regio.

Het doel van deze analyse is om een overzicht te krijgen wat er 
gebeurt in de regio voor mkb’ers op het gebied van digitalisering. 
Dit doen we door de verschillende digitaliseringsinitiatieven naast 
verschillende doorsnedes te leggen. De eerste doorsnede is op 
welk actielijn een digitaliseringsinitiatief actief is. 
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Vijftig digitaliseringsinitiatieven in samenwerking met partners in kaart gebracht

Stap 1: 

Inventariseren alle 
digitaliseringsinitiatieven 

Utrecht Region

Stap 2:

Filteren 
digitaliseringsinitiatieven 
op digitalisering van het 

mkb 

Stap 3: 

Selecteren van meest 
relevante 

digitaliseringsinitiatieven



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

• Van de vijftig geanalyseerde initiatieven* zien we dat de 
meeste projecten (28) als doel hebben om digitale 
vaardigheden van mensen te verbeteren (actielijn 2). 
Negentien zijn volledig op deze actielijn gefocust.

• De eerste actielijn gaat over het digitaliseren van het mkb, 
voor deze actielijn zijn een stuk minder initiatieven opgezet, in 
totaal twintig. Van deze twintig zijn elf volledig op deze 
actielijn gefocust, en zijn er negen initiatieven waarvan de 
focus deels op het digitaliseren van het mkb ligt. Een reden 
hiervoor kan zijn dat ook ondernemers gebruik kunnen maken 
van een traject gericht op digitale vaardigheden.
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Van de vijftig digitaliseringsinitiatieven zijn er twintig gericht op digitalisering van het mkb

Actielijnen: 1. Digitalisering van het mkb 2. Digitalisering van werknemer (3. Digitale infrastructuur 4. Digitale overheid, buiten de scope) 
* Onder initiatieven kunnen programma’s, projecten, regelingen, samenwerkingen en andere mogelijke organisaties vallen waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de digitaliseringstransitie.
* Actielijnen 3 en 4 (in totaal 10 initiatieven) zijn hier niet meegenomen omdat ze buiten de scope van de opdracht vallen. 
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Actielijn 1 Actielijn 2

Verdeling initiatieven over actielijnen

Volledig Gedeeltelijk



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
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20 initiatieven dragen bij aan digitalisering van het mkb

• In de tweede stap van de analyse zoomen we in op de 
digitaliseringsinitiatieven gericht op het mkb.

• Aan de hand van de twintig geïdentificeerde initiatieven 
voeren we een analyse uit op meerdere doorsnede om een 
beter beeld te krijgen van de initiatieven en hun bijdrage aan 
mkb’ers. De doorsnedes zijn 
• de type samenwerking
• geografisch werkgebied 
• verschillende focusgebieden van een initiatief (type mkb, digitale 

volwassenheid, type digitalisering, toepassingsgebied (aanbod, 
commercie, bedrijfsvoering). 

Stap 1: 

Inventariseren alle 
digitaliseringsinitiatieven 

Utrecht Region

Stap 2:

Filteren 
digitaliseringsinitiatieven 
op digitalisering van het 

mkb 

Stap 3: 

Selecteren van meest 
relevante 

digitaliseringsinitiatieven



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

De twintig initiatieven binnen actielijn 1 zijn geanalyseerd op basis van een aantal doorsnedes. De uitwerking hiervan is opgenomen in 
bijlage 1. De conclusies van deze analyse zijn hieronder weergegeven. 

• Bij de inventarisatie zijn er 50 initiatieven opgehaald. Het grootste gedeelte (28) van de initiatieven focust zich op het verbeteren van de digitale 
vaardigheden van werknemers (actielijn 2). Binnen deze actielijn gebeurt al veel. Het opzetten van de Utrecht Talent Alliantie (UTA) is hier een goed 
voorbeeld van. Op actielijn 1, het digitaliseren van ondernemers, zijn er minder initiatieven (20) en loopt daardoor achter op de tweede actielijn. Veel 
initiatieven (11) zijn meer een platform of hebben een onderzoek karakter, hierdoor hebben zij vooral een indirecte impact op het mkb. 

• De initiatieven laten hebben geen focus op een bepaalde doelgroep. Wel is er een tendens aanwezig naar de digitale koplopers en bedrijven die zich 
focussen op ontwikkelen van nieuwe technologieën. Voor de starters/beginnende ondernemers op digitaliseringsgebied zijn er minder mogelijkheden 
tot ondersteuning. 

• In de regio zien we een lichte sectorale dan wel focus op clusters, namelijk op media en cultuur (4 van de 20). De helft van de initiatieven (9 van de 
20) hebben geen sectorspecifieke focus.  

• De 20 initiatieven zijn vrijwel over de gehele Utrecht Region verdeeld, de meeste initiatieven hebben als werkgebied de hele regio of zijn een 
(inter)nationaal initiatief waardoor de alle ondernemers in de regio er gebruik van kunnen maken.  
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Bevindingen: Inzet voor ondernemers vooral indirect en sterker gericht op innovatieve bedrijven



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
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7 van de 20 initiatieven helpen mkb’ers direct met digitalisering
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 Utrecht
• U-Tech Community*

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

• Als we de initiatieven die aangegeven hebben bij te dragen aan actielijn 
1 nader bekijken zien we dat dit op verschillende manieren gebeurt. 

• Drie initiatieven zijn er op gericht om digitaliseringsvraagstukken van 
ondernemers op een directe en concretere manier op te lossen. Vier 
initiatieven houden zich bezig met een specifiek digitaliseringaspect, 
cyber security. Tot slot herkennen we drie initiatieven die nu nog niet 
direct mkb’ers op een directe en concrete manier helpen maar wel de 
potentie zien om in de toekomst dat wel te doen. 

• Wat verder opvalt zijn de vele initiatieven waar ondernemers vooral 
indirect geholpen worden doordat er ingezet wordt op o.a. regionale 
samenwerkingen, ontwikkelen van nieuwe technologieën en 
kennisdeling.

• Wanneer we de initiatieven nader bekijken komt naar voren dat er voor 
ondernemers over het algemeen weinig directe ondersteuning wordt 
geboden (7 van de 50 initieel geïnventariseerde initiatieven).

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

*- U-Tech Community bestaat onder andere uit het MKB loket en U-Tech Talent.



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

22

Inzoomen op de 7 digitaliseringsinitiatieven direct gericht op mkb

• In de derde en laatste stap van de analyse bekijken we alleen 
de initiatieven die op dit moment het meest relevant zijn om 
het mkb te helpen digitaliseren. 

• Er zijn drie initiatieven geïdentificeerd die het mkb op een 
directe en concrete manier helpen met 
digitaliseringsvraagstukken. Daarnaast zijn er vier initiatieven 
die inzetten op digitale weerbaarheid (cyber security). Tot slot 
komen drie initiatieven naar voren die in potentie mkb’ers ook 
op een directe en concrete manier kunnen ondersteunen.

• Op de volgende slide zijn de 7 initiatieven in één overzicht 
langs bijna alle doorsnedes gelegd. 

Stap 1: 

Inventariseren alle 
digitaliseringsinitiatieven 

Utrecht Region

Stap 2:

Filteren 
digitaliseringsinitiatieven 
op digitalisering van het 

mkb 

Stap 3: 

Selecteren van meest 
relevante 

digitaliseringsinitiatieven



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

Initiatief Type initiatief Focus Grootte Status* Technologie** Sectorfocus Dekking regio

1. Digitale MKB werkplaats Utrecht
Oplossen concrete 
digitaliserings-
vraagstukken

Algemene 
digitalisering

Alle type bedrijven Geen criteria Technologie Alle Utrecht Region

2. Mijn Digitale Zaak Scan
Algemene 
digitalisering

1-50 fte Beginnend-standaard HCA Alle Utrecht Region

3. SPOT035 
Oplossen concrete 
digitaliserings-
vraagstukken

Algemene 
digitalisering

1-10 fte Beginnend Technologie Alle
Gooi- en 
Vechtstreek

4. Cyberchef Amersfoort Scan Cyber security 1-50 fte Beginnend Meerdere Alle
Amersfoort 
e.o.

5. Cybernetwerk Utrecht Scan Cyber security Alle type bedrijven Geen criteria Human capital Alle Regio Utrecht

6. KVO-D Veenendaal Keurmerk Cyber security Alle type bedrijven Standaard Technologie Alle Foodvalley

7. MKB Cyber Campus Utrecht Scan Cyber security Alle type bedrijven Geen criteria Meerdere Alle Utrecht Region
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Kenmerken initiatieven met directe impact op het mkb

* Met status wordt hier bedoeld in hoeverre een mkb’er al is gedigitaliseerd. Beginnend is in dit geval dus een mkb’er die begint met digitaliseren
** Met technologie wordt hier bedoeld op welke expertise en focus er wordt ingezet (gebaseerd op het Plan Netwerkanalyse Digitale Transformatie van de EBU)



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

24

Spreiding van de 7 initiatieven over de regio dient nader onderzocht te worden
Op de kaart rechts zijn de initiatieven voor het mkb geplot op de kaart van 
Utrecht Region. 

1. Digitale MKB werkplaats Utrecht
2. Mijn Digitale Zaak
3. SPOT035 
4. Cyberchef Amersfoort
5. Cybernetwerk Utrecht
6. KVO-D Veenendaal
7. MKB Cyber Campus Utrecht

In de legenda wordt de betekenis van de kleuren beschreven, zo houdt 
‘algemeen’ in dat een initiatief zich bezighoudt met digitaliseren van een 
mkb’er op een directe wijze.  Niet al het bereik is bekend en dient verder 
uitgevraagd te worden. Het kan zijn dat sommige initiatieven een groter 
bereik hebben dan de plek waar zij gevestigd zijn / verbondenheid met de 
stakeholders impliceert. 

Opvallende bevindingen op basis van de kaart zijn:
• Utrecht-West heeft op dit moment geen initiatieven. 
• De initiatieven met een directe focus op het mkb bevinden zich allen in 

Regio Utrecht en Gooi- en Vechtstreek. 
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7 Initiatieven bieden vooral ondersteuning in eerste fasen richting volwassenheid

Wij maken gebruik van het digital maturity model van Doeland (2017), waar de fasen 
naar digitale volwassenheid worden beschreven. Aan de hand van dit model kunnen 
we kijken waar een organisatie staat en welke fasen deze nog moet doorlopen. 

De 5 fasen van digitale volwassenheid zijn:
1. Ad hoc – een organisatie die maar wat doet, er ontbreekt o.a. sturing, training, 

data en budget. 
2. Engaged – een organisatie heeft haar eerste stappen gezet, maar nog geen 

(data-)overzicht, structuur en (significant) budget. 
3. Structured – een organisatie brengt orde en overzicht in digitale ecosysteem, er 

is significant budget en de meerwaarde van digitalisering wordt duidelijk.
4. Managed – een organisatie kan op eigen benen staan met een eigen digitale 

strategie, de rollen, processen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd.
5. Optimized – een organisatie is digitaal volwassen, optimalisatie vindt plaats en 

visies worden herijkt. 

De 7 geanalyseerde initiatieven bieden vooral ondersteuning aan in de fasen 1 en 2. 
Zij richten zich op bewustwording, vereisen beperkte investering, bieden eerste vorm 
van structuur en inzicht (5 van de 7 bieden een scan of een keurmerk). 

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



Organisatie, afstemming en uitvoering
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Utrecht Region kent geen structuur met overkoepelende regie voor activeren van mkb’ers

• Voor het verbeteren van de digitale vaardigheden en de mismatch tussen 
ICT-sector en arbeidsmarkt zijn overkoepelende structuren als de Utrecht 
Talent Alliantie en de Utrecht Tech Community opgericht.

• Daarnaast zijn er veel initiatieven die inzetten op nieuwe technologieën en 
de ICT-sector. Organisaties als de ROM en EBU stimuleren dit profiel voor de 
regio Utrecht.

• Specifiek op het digitaliseren van het mkb zien we op regionaal niveau dat 
er minder regie bestaat op initiatieven gericht op digitalisering van het mkb. 
Tevens is er op dit moment geen inzicht in het bereik en de vraag in het 
aantal mkb-ers en impact (verbetering). De initiatieven worden vanuit hun 
eigen stakeholders aangestuurd. De werkgroep digitalisering heeft als geheel 
geen directe invloed op de uitvoering van de initiatieven. 



Inhoudsopgave

Uitgangspunten, definities en vraagstelling  
Analyse
• Beleid landelijk en lokaal
• Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
• Bedrijvendynamiek provincie Utrecht

Aanbevelingen 

Bijlage



Bedrijvendynamiek provincie Utrecht

Om bedrijvendynamiek in de regio in kaart te brengen hebben 
we, in samenwerking met de provincie Utrecht, gebruikgemaakt 
van het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register. Dit register houdt 
het aantal vestigingen en arbeidsplaatsen van alle 
ondernemingen in de provincie bij en kan deze ook 
onderverdelen naar de sector waar een onderneming actief in is. 
De cijfers van de regio Gooi- en Vechtstreek waren helaas niet 
beschikbaar omdat deze regio in de provincie Noord-Holland ligt. 

Op basis van deze analyse zien we wat de grootste (en 
belangrijkste) sectoren zijn in de regio en hoeveel mensen daar 
(kunnen) werken en hoeveel ondernemingen actief zijn. 
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Vestigingen data provincie Utrecht

• De meeste vestigingen in het MKB zijn micro bedrijven (2-9 
wp*). 75% van alle MKB vestigingen (m.u.v. eenmanszaken) in 
de provincie Utrecht is een microbedrijf. 

• De verdeling van arbeidsplaatsen is gelijker verdeeld; het 
grootbedrijf en de klein-mkb bedrijven bieden de meeste 
arbeidsplaatsen aan. Terwijl de micro bedrijven de minste 
arbeidsplaatsen aanbieden, echter met ongeveer 20% nog 
steeds een substantieel onderdeel. 
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Provincie Utrecht kent 26.865 microbedrijven

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)

124.297

175.504 165.666
189.670

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

Verdeling arbeidsplaatsen (n=655.137 werkzame 

personen)

Wp = werkzame personen



Vestigingen data provincie Utrecht

• Mate van digitalisering verschilt per type mkb bedrijf. Bij grote 
bedrijven zijn er meer middelen, kennis en mensen aanwezig 
om bijvoorbeeld data-gedreven te werken. Bij kleine bedrijven 
ontbreken deze schaalvoordelen. 

• Het grootse verbeterpotentieel (vanwege het feit dat ze het 
verst achterlopen) op gebied van digitalisering bevindt zich bij 
bedrijven met een omvang tussen de 2 en 50 medewerkers. Dit 
zijn het micro- en kleinbedrijf. 

• Ongeveer 40% van het micro- en kleinbedrijf is niet of 
nauwelijks gedigitaliseerd. 
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Grootste verbeterpotentieel is bij micro en kleinbedrijf

Bron CBS, 2020. Kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd. Bewerking: Birch.
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500 of meer werkzame personen

50 tot 100 werkzame personen

2 of meer werkzame personen

2 werkzame personen

Mate (%) van digitalisering, 2019

Niet gedigitaliseerd Nauwelijks gedigitaliseerd

Gemiddeld gedigitaliseerd Veel gedigitaliseerd

(Bijna) volledig gedigitaliseerd



Vestigingen data provincie Utrecht

Sector Micro 
(2-9 wp)

Klein 
(10-49 wp)

Midden 
(50-249 wp)

Grootbedrijf 
(250 of > 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

Bouwnijverheid                                              1.468 445 94 13 2.020

Onderwijs                                                   1.157 686 152 18 2.013
Informatie en 
communicatie 1.260 452 130 17 1.859
Verhuur van roerende goederen, overige 
zakelijke dienstverlening   1.349 284 67 9 1.709
Landbouw, bosbouw en 
visserij 1.569 52 1 0 1.622

Industrie                                                   910 425 119 19 1.473

Overige dienstverlening                                     1.120 157 44 4 1.325

Vervoer en opslag                                           584 176 64 11 835

Cultuur, sport en recreatie                                 674 128 28 2 832

Financiële instellingen                                     443 87 28 21 579

Verhuur van en handel in onroerend goed                     389 51 12 2 454
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De drie grootste sectoren in de provincie zijn handel, specialistische zakelijke 
diensten en de zorg.

• De verhoudingen tussen micro-klein-midden mkb en 
grootbedrijf zien we terug in alle sectoren. 

• De drie grootste sectoren in de provincie Utrecht zijn 
de handel, specialistische zakelijke dienstverlening 
en gezondheids- en welzijnszorg. Samen zijn deze 
sectoren goed voor 49% van alle vestigingen en 45% 
van alle arbeidsplaatsen.

• Uit de analyse van de initiatieven (stappen 2 en 3) 
komt naar voren dat de initiatieven zich breder 
focussen en niet sector afhankelijk zijn.



Vestigingen data provincie Utrecht
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De meeste werkenden zijn actief in de drie grootste sectoren

Sector
Micro (2-9 
wp)

Klein (10-49 
wp)

Midden (50-
249 wp)

Grootbedrijf 
(250 of meer 
wp) Totaal

Handel 35094 46581 26161 13845 121.681

Gezondheids- en welzijnszorg                                14486 26349 22959 39879 103.673

Special. zakelijke dienstverlening   12982 17534 14549 18074 63.139

Overheid 251 1201 11662 37165 50.279

Onderwijs                                                   4535 18239 17153 9970 49.897

Informatie en communicatie                                  5017 10431 14058 14516 44.022

Industrie                                                   4266 10048 14770 7534 36.618

Financiële instellingen                                     1738 1963 3308 24707 31.716

Bouwnijverheid                                              6021 10242 9650 4282 30.195

Horeca 15682 10203 3828 0 29.713

Vervoer en opslag                                           2659 4936 8697 11377 27.669
Verhuur van roerende goederen, overige 
zakelijke dienstverlening 6184 7381 8472 3378 25.415

Overige dienstverlening                                     4802 3497 4754 2423 15.476

Cultuur, sport en recreatie                                 3515 3290 3194 741 10.740

Landbouw, bosbouw en visserij                               5.267 1.088 52 0 6.407

• De gelijkere verdeling bij de arbeidsplaatsen zien we 
ook terug in de meeste sectoren. De micro bedrijven 
bieden de minste arbeidsplaatsen aan en het 
grootbedrijf en de klein-mkb bedrijven bieden de 
meeste. 



Digitalisering per sector en percentage bedrijven 
dat inzet op digitalisering

• Landelijk gezien is er een verschil in het percentage bedrijven dat 
inzet op digitalisering per sector*. In de informatie & communicatie 
sector wordt er meer dan 65% in digitalisering geïnvesteerd terwijl 
in de bouw en horeca** dit percentage onder 25% ligt. 

• Kijkend naar het aandeel en percentage dat nog niet digitaliseert in 
de sector, kan een verbetertraject op sectoren handel, horeca en 
bouw een positieve impuls geven aan het mkb in de regio. 

• Vanuit meerdere kanten (o.a. Nederlands Comité voor 
Ondernemerschap, publicatie 2021,  Lectoraat HU, Internationale 
best practice zoals Singaporees model) wordt er gepleit voor een 
sectorgerichte benadering. Een sectorgerichte aanpak sluit beter 
aan op de behoeften van een sector op dit vlak en kan er meer 
maatwerk geleverd voor bedrijven en is daardoor de impact ook 
het grootst
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Een verschil is zichtbaar naar omvang en type sector

*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
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Bepaling van de doelgroep

• Op basis van onderzoek* zien we dat gemiddeld 40% van de micro (2-9 
werkzame personen) en klein bedrijven (10-49 werkzame personen) niet 
of nauwelijks is gedigitaliseerd. 

• Rekenen we dit door naar de regio gaat het om ~13.500 bedrijven. Dit 
zijn het aantal vestigingen waar de Regio Utrecht zich op zou kunnen 
focussen (doelgroep). 

• De (landelijk) initiatieven Digitale Werkplaatsen en Mijn Digitale Zaak 
dekken ongeveer in 2022 120 mkb-bedrijven per jaar in de categorie 
micro- en kleinbedrijven. Verwachting is 250 per jaar in de toekomst 
(‘23/24). **
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Aantal “achterblijvers” ligt rond de 13.500 bedrijven

*Data gebaseerd op onderzoek van de CBS, 2020.
** Dient gevalideerd te worden bij dit initiatieven hoe dit zich verhoudt tot de werkelijkheid. Tevens is inzicht compleet door het bereik op 
te vragen bij SPOT035.  
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Samenvatting conclusies

Tot zover is het landelijke en regionale beleid inhoudelijk geanalyseerd. 
Daarnaast is er op basis van de inventarisatie van de digitaliseringsinitiatieven en 
de bedrijvendynamiek in kaart gebracht hoe de regio er voor staat wat betreft de 
digitalisering van het mkb. Hieronder kort de samenvatting van de conclusies. 

• Regionaal wordt er weinig prioriteit en aandacht gegeven aan het thema 
digitalisering van het mkb. Dit komt naar voren op basis van de gemeentelijke 
coalitieakkoorden. 

• Er zijn geen beschikbare middelen voor het ondersteunen van het mkb in hun 
digitaliseringsopgaven bij de overheden (provincie en gemeenten). 

• 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. Een sectorspecifieke aanpak zou passend zijn.

• De werkgroep digitalisering heeft als geheel geen directe invloed op de 
uitvoering van initiatieven.

• Er wordt veel gesteund op de landelijke regelingen als de Digitale 
Werkplaatsen (wel regionaal opgezet) en Mijn Digitale Zaak. Regionaal wordt 
dit alleen aangevuld door SPOT035 in Gooi- en Vechtstreek. 
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Mkb´ers in de Regio Utrecht krijgen relatief weinig steun in digitale transitie

Aanbevelingen

Bedrijven-
dynamiek

Analyse 
initiatieven

Landelijk en 
regionaal 

beleid



Missie en ambities werkgroep digitalisering

De werkgroep digitalisering werkt met een lange termijn missie en zal daarnaast jaarlijks nieuwe ambities 
opstellen op basis van de prestaties. Met de volgende missie gaat de werkgroep aan de slag:

Alle micro- en kleine bedrijven (1-50 medewerkers) in de Regio Utrecht krijgen de mogelijkheid om de 
komende 10 jaar hun onderneming te gaan digitaliseren. Dit doen we voor en mét ondernemers. 

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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Lange termijn missie, gestaafd door jaarlijkse ambities



Overzicht aanbevelingen

We stellen een groeipad voor waar we beginnen met een faciliterende 
rol en er uitbreidingsmogelijkheden zijn naar een aanjagende rol. Om 
dit te bewerkstelligen hebben we 5 aanbevelingen geformuleerd:

Faciliterend
1. Streef als overleg naar een faciliterende rol voor de regio
2. Werk naar een ambitie toe van minimaal 250 mkb’ers per jaar. 
3. Stuur op actualiteit, juistheid  en vergelijkbaarheid. 
4. Borg continuïteit en definieer een heldere overlegstructuur

Aanjagend
5. Zoek naar nieuwe mogelijkheden om micro- en klein mkb een 

digitaliseringsslag te laten maken in de regio. 

Aanbevelingen 1 t/m 4 kunnen direct worden vormgegeven. 
Het onderdeel “opschalen en aanscherpen” van aanbeveling 5  kan 
pas als de randvoorwaarden hiervoor aanwezig zijn. 
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Groeipad van faciliterende naar aanjagende rollen

Meten, weten

- Digitale beleidsscan

- Kennisuitwisseling

- Heldere infrastructuur

Kansen benutten

- Samenwerken op 
nieuwe aanvragen

- Bijsturen op 
regionaal profiel

- Leren van elkaar

Opschalen en 
aanscherpen

- Opschalen en 
aanscherpen 
Initiatieven en/of 
organisaties uit de regio

- Aangescherpte visie 
op digitalisering 
gestoeld op opgedane 
kennis en ervaring

- Digitalisering 
onderdeel van beleid 
gemeenten en provincie

Huidige situatie

Faciliterend Aanjagend



1. Streef als overleg naar een faciliterende rol voor de regio
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Een faciliterende rol past op dit moment het beste bij de huidige situatie

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 en aansluiten bij bestaande kennissessies 
met regio’s om van elkaar te leren + partners buiten regio 
(crossovers) 

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

• Zorgen voor bepaalde standaarden waardoor informatie 
uitwisseling en impactmeting 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)

Op basis van het gebrek aan aandacht en prioriteit in coalitieakkoorden van 
gemeenten, aanwezigen middelen en dat partijen in de werkgroep op een 
afstand staan van de presterende partijen, past een faciliterende rol het beste 
bij een infrastructuur/organisatie die gericht is op digitalisering van het mkb 
in de regio. 

Een infrastructuur/organisatie die op dit thema samenwerkt kan zorgen voor: 
- Verhoging van kennis omtrent de impact van bestaande landelijke en 

regionale initiatieven; 
- Verhogen van kennisuitwisseling tussen initiatieven waardoor 

doelmatigheid en doeltreffendheid vergroot kan worden. 
- Voeding om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers over de 

voortgang en wenselijke (beleids-)interventie op dit gebied. Hierdoor 
kunnen indirecte aanpassingen plaatsvinden i.r.t. de initiatieven die beter 
aansluiten bij het regionaal profiel. 

- Snel kan inspelen op bestaande / nieuwe landelijke dan wel Europese 
subsidies. Hier behoort ook afstemming met collega’s van de provincie die 
EU regelingen analyseren en kunnen zorgen voor een signaleringsfunctie 
naar de werkgroep. 

De presterende rol ligt bij de uitvoerende initiatieven. 



2. Werk naar een ambitie toe van minimaal 250 mkb’ers per jaar. 

Doelstelling kwantitatief
Streef naar een bereik van 250 mkb’ers per jaar. Dit is gebaseerd op 
huidige aantallen en genoemde ambities. Voor 2023 en 2024 zou dit al een 
forse groei zijn t.a.v. het huidige bereik (ongeveer 100 per jaar). 

Doelstelling kwalitatief
Zorg voor een aansluiting bij het regionale mkb-structuur. Ga in gesprek 
met bestaande initiatieven, betrokken stakeholders en mogelijke nieuwe 
initiatieven om een focus aan te brengen op: 
• Initiatieven die direct op het MKB gericht zijn; 
• Met name micro- en klein bedrijven; 
• Sterk achterblijvende sectoren zoals handel, horeca* en bouw** en deze 

sectorfocus willen omarmen.

Bekijk welke andere regio’s interessante kennis en best practices hebben 
die gebruikt kunnen worden (crossover met bijv. ROM’s die specifieke 
sector kennis hebben, zoals OostNl in de bouw). 
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Ga in gesprek met initiatiefnemers om de focus te laten aansluiten op 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

*onder voorbehoud
**additioneel argument betreft transitieopgave waar bouw een cruciale rol in speelt



3. Stuur op actualiteit, juistheid en vergelijkbaarheid

Op dit moment is de impact en het bereik van de initiatieven en organisaties 
onvoldoende in beeld. Hierom zal een belangrijke doelstelling voor de 
infrastructuur/organisatie die op dit thema samenwerkt zijn; 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?  
- Vraag per deelnemer: sector, locatie, ingeschatte digitaliseringsniveau, 

aantal medewerkers. 

Start in 2022 met een aanvullende uitvraag op het bereik en impact. 
Deze gezamenlijke informatie vormt de input voor een meer gedetailleerde 
digitaliseringsvisie. 
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Zet een eenvoudige rapportagestructuur op die gehanteerd kan worden door de 
initiatieven. Voorkom omvangrijke uitvraag, focus op het bereik, later op impact. 



4. Borg continuïteit en definieer een heldere overlegstructuur..

Deelnemers werkgroep 
We stellen voor de beleidsmakers van de regio te laten deelnemen. Dit 
zijn: Gemeente Hilversum Gemeente Veenendaal, Gemeente 
Amersfoort, Gemeente Utrecht , Samenwerkende gemeenten U10, 
Provincie Utrecht. 

Indien gewenst: aan te vullen met mbo-instellingen en 
vertegenwoordiging mkb in een thema bijeenkomst. 

Randvoorwaardelijk voor continuïteit adviseren we: 

• Vrijmaken van 0,2 tot 0,3  FTE bezetting vanuit Provincie Utrecht 

voor coördinatie functie; 

• Vastelling participatie vanuit de gemeenten, regio’s voor overleg en 

beperkte taken (8 uur per maand). Nadruk ligt op input 

digitaliseringsbeleid, advies en bijsturing, vertalen gemeentelijke 

doelstellingen naar regionale doelstelling, netwerken. 
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Inrichting van de werkgroep ‘regionaal overleg digitalisering’ is voor 
lange termijn geborgd. 

Bijeenkomsten gericht op kennisdeling

Advies om twee type bijeenkomsten te organiseren of aan te sluiten bij 
bestaande bijeenkomsten om dit te bespreken in een deelsessie: 

1. Netwerkbijeenkomst “Digitalisering mkb regio Utrecht” 
2. Deepdive & kennisuitwisseling Digitaliseringsinitiatieven 
Zie volgende slide

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 om waar mogelijk meer 
aansluiting te vinden bij regioprofiel. 

Overleg frequentie en duur: 
Eens per 10 weken, 1,5 uur. 



..en organiseer bijeenkomsten of sluit aan bij bestaande
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Deepdive & kennisuitwisseling Digitaliseringsinitiatieven 

Doelstelling: kennisuitwisseling over werkwijze, benadering  van de doelgroep, 
lessons learned, nieuwe hulpmiddelen. Uitnodigen van succesvolle initiatieven 
buiten de regio. Bespreken van ambitie, aansluiting op regioprofiel. 
Deelnemers: managers/directeurs digitaliseringsinitiatieven
Duur: half tot een heel dagdeel (sluit aan bij evt. bestaande initiatieven) 
Frequentie: jaarlijks. 

Netwerkbijeenkomst “Digitalisering mkb regio Utrecht”

Doelstelling: Kennisuitwisseling tussen bestaande initiatieven, stakeholders, 
netwerkvorming, presentatie voortgang beleid en uitvoering. Toetsing aan 
regioprofiel. 
Deelnemers: alle betrokken actoren en stakeholders (beleidsmakers, 
initiatiefnemers, stakeholders (MKB-Nederland, KvK), onderwijs, ..) 
Duur: dagdeel (sluit aan bij evt. bestaande initiatieven) 
Frequentie: jaarlijks 

Kennisuitwisseling staat centraal tijdens de bijeenkomsten en geven nieuwe 
voeding voor strategie en uitvoering. 



5. Zoek naar nieuwe mogelijkheden om micro- en klein mkb een 
digitaliseringsslag te laten maken in de regio. 

Regio Utrecht maakt vooral gebruik van landelijke dan wel Europese 
regelingen
• Op dit moment kunnen mkb´ers in Regio Utrecht vooral gebruikmaken 

van landelijk en Europese gesubsidieerde regelingen als de Digitale MKB 
Werkplaats Utrecht en Mijn Digitale Zaak.

• Er vindt in de Regio Utrecht maar een zeer beperkte extra impuls plaats 
voor het mkb ten opzichte van andere regio’s die ook gebruikmaken van 
deze landelijke regelingen.

• Het advies is om te zoeken 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 (opschaling en 
aanscherpen). Op basis van de evaluaties, kennissessies kan een 
gedetailleerde digitaliseringsvisie voor de regio worden uitgewerkt. 
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Streef naar meer impact en groei naar een 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). 

Bij een opschaling van initiatieven adviseren we:
• Enerzijds te kijken naar de bestaande initiatieven met een directe 

focus op het MKB
• Anderzijds ook de andersoortige initiatieven die een volwassen 

structuur (organisatie, middelen) hebben om mogelijk hierin een 
rol te spelen. Zie de bijlage voor een breder overzicht dat kan 
worden uitgewerkt. 

Op basis van de opgedane ervaring mogelijke bijsturing op type en 
focus van de initiatieven. 



Inhoudsopgave

Uitgangspunten, definities en vraagstelling  
Analyse
• Beleid landelijk en lokaal
• Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
• Bedrijvendynamiek provincie Utrecht

Aanbevelingen 

Bijlage

*de initiatieven Ondernemer Centraal en U-Tech Community zijn later toegevoegd aan deze studie, hierdoor zijn beide initiatieven niet meegenomen in de analyses in de bijlage. 



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

• Van de 18 initiatieven op actielijn 1 zijn er 17 initiatieven een 
samenwerking tussen publieke en private organisaties. Het 
private initiatief is Skill City Utrecht.

• Er komt duidelijk naar voren dat bijna alle initiatieven publiek-
private samenwerkingen zijn. Wanneer we over alle actielijnen 
kijken, zien we een vergelijkbaar beeld (43 publiek-privaat om 
4 privaat en 3 publiek). 
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Bijna alle projecten zijn publiek-private samenwerkingen

17

1

0

Publiek-Private samenwerking Privaat Publiek

Samenwerking van initiatieven



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven

• 9 van de 18 initiatieven maken geen onderscheid in sectoren 
en daardoor kunnen alle ondernemingen er hun voordeel mee 
doen. Van de overige 8 initiatieven binnen actielijn 1 zien we 
dat de helft van deze initiatieven binnen de sector Media en 
Cultuur zitten, wat niet geheel verrassend is door de 
aanwezigheid van het Mediapark in Hilversum. 

• Het ´voordeel´ van dat de meeste initiatieven geen speciale 
sectorfocus hebben is dat alle ondernemingen in een regio er 
gebruik van kunnen maken. Hier staat ook tegenover dat de 
aanpak van deze initiatieven van vrij generieke aard zal 
moeten zijn. Er kan hierdoor geen gerichte en op maat 
(sectorspecifiek) gemaakte hulp geboden worden. 

• Van de vier initiatieven direct gericht op de ondernemers 
heeft alleen de smart industry hub een sectorfocus, namelijk 
technologie.
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Meeste initiatieven focussen zich op alle sectoren 

9

4

2

1 1 1

Verdeling initiatieven naar sectoren



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
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De digitaliseringsinitiatieven voor het mkb dekken de hele regio

• De meeste initiatieven zijn regionaal georiënteerd (dus over de 
hele regio Utrecht), gevolgd door landelijke en Europese 
initiatieven. 

• Boven op de regionale en (inter)nationale initiatieven kennen 
de arbeidsmarktregio’s Gooi- en Vechtstreek en Midden-
Utrecht de meeste initiatieven (resp. 4 om 3). 

• Aangezien de meeste initiatieven Regio Utrecht als 
werkgebied heeft lijken de initiatieven de regio goed te 
dekken.

• Kijken we naar alleen de initiatieven waarvan eerder is 
gebleken dat ze ondernemers op een directe manier helpen 
zien we dat deze enkele initiatieven ook over de hele regio 
dekkend zijn. 

Met de Regio Utrecht wordt hier de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek bedoeld.
*‘AMR’ staat voor Arbeidsmarktregio.

5 5

4

3

1

Regio Utrecht (Inter)nationaal Gooi- en
Vechtstreek (AMR)

Regio Midden-
Utrecht (AMR)

Regio Amersfoort
(AMR)

Geografisch werkgebied



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
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Digitaliseringsinitiatieven richten zich voornamelijk op het brede mkb

• De initiatieven gericht op het mkb bieden hun activiteiten 
en/of diensten aan een zo groot mogelijke doelgroep; het 
brede mkb. Breed MKB maakt geen onderscheid in type 
onderneming (leeftijd, omvang)

• Eén initiatief is gefocust op starters (Utrecht INC). 

• Earth Valley, Media Perspectives, AI en Media pilot zijn de drie 
initiatieven (of organisaties) die zich voornamelijk focussen op 
de regionale koplopers. 

• De initiatieven waarvan eerder is gebleken dat ze 
ondernemers op een directe manier helpen, hebben als focus 
alleen het brede mkb.

14
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1

Brede MKB Regionale koplopers Starters

Focus initiatieven



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
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Geen specifieke focus op een digitaliseringsvolwassenheid status bij de initiatieven

• Bedrijven die in een vergevorderd stadium zitten wat betreft 
hun digitaliseringsactiviteiten, kunnen gebruikmaken van 6 
initiatieven in de regio die hen daar in verder kunnen 
ondersteunen. Dit zijn iets meer bedrijven die beginnend of 
standaard zijn. 

• De minste initiatieven zijn gericht op ondernemers die net 
beginnen met digitalisering.

• Opvallend is dat vier initiatieven zich niet specifiek focussen 
op een type onderneming maar waar alle ondernemingen 
welkom zijn (o.a. MKB Cybercampus Utrecht en de digitale 
MKB werkplaats). 

• De initiatieven waarvan eerder is gebleken dat ze 
ondernemers op een directe manier helpen zijn vooral gericht 
op de ondernemers die als volwassenheid beginnend en/of 
standaard zijn.

6

5

4

3

Vergevorderd Onbekend / Alle
soorten ondernemers

Standaard Beginnend

Status digitaliseringsvolwassenheid



Inventarisatie en analyse digitaliseringsinitiatieven
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Type expertises en focus waar een initiatief zich op richt is voornamelijk op ontwikkeling van technologie

• De vier type technologieën verdeling is gebaseerd op het Plan 
Netwerkanalyse Digitale Transformatie van de Economic Board 
Utrecht. In dit plan kijken zij onder andere naar welke 
expertise/focus* partijen brengen in de regio. 

• In de regio Utrecht zijn de initiatieven meer gefocust op het 
ontwikkelen van technologie en iets minder op de 
ontwikkeling van de vaardigheden van de beroepsbevolking en 
werken met data. 

• Vijf initiatieven bieden op meerdere domeinen hulp aan 
mkb’ers. 

Uitleg termen expertises en focus:
- Data: Leveren, verzamelen en duiden data
- Technologie: Ontwikkelen van technologie
- HCA: Ontwikkeling van capaciteit en kwaliteit van kennis en vaardigheden 
beroepsbevolking
- Ethiek: Duiden van ethische vraagstukken*

6

5

4

2

Technologie Meerdere HCA Data

Type expertise en focus

Bron: Plan Netwerkanalyse Digitale Transformatie - Economic Board Utrecht, 2020. 
*geen initiatief binnen actielijn 1 focust zich op de expertise Ethiek. 


