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MEMORANDUM 

UITNODIGING WERKSESSIE DIGITALISERING MKB 

DATUM 29‑09‑2022 

VAN Robert Strijk 

AAN Leden van de Commissie Bestuur, Europa en Middelen 

TELEFOONNUMMER +31643246448

TEAM ECO

Graag nemen we contact met u op over het organiseren van een werksessie voor de commissie-BEM. Onderwerp 

hierbij is de digitalisering van het brede MKB in de Regio Utrecht. Wij sturen u dit memo om te polsen of u behoefte 

heeft aan een werksessie over dit onderwerp.  

Aanleiding 

Digitalisering is - naast de energietransitie – een grote verandering die onze samenleving momenteel doormaakt. Op 

het regionale bedrijfsleven heeft deze ontwikkeling een grote impact. Waar een deel van het bedrijfsleven inspeelt 

op nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence en Cloud Computing, blijft een groot deel van het brede MKB 

enigszins achter. Uit cijfers van het CBS blijkt dat maar liefst veertig procent van het micro- en kleinbedrijf (<50 

medewerkers) niet of nauwelijks is gedigitaliseerd. Dit komt in Utrecht neer op een groep van ongeveer 13.500 

MKB’ers. Hierdoor kunnen grote vraagtekens worden gezet bij de toekomstbestendigheid van deze ondernemingen. 

Rol overheid 

In de Economische Visie van de Provincie Utrecht is een bedrijfsleven dat beter voorbereid is op digitalisering een 

van de meerjarendoelen. In de Regionale Economische Agenda is een waardevolle digitalisering gedefinieerd als 

een van de drie grote maatschappelijke opgaven. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven 

opgezet gericht op de digitale vaardigheden van werknemers en werkgevers. Zo focust de Utrecht Talent Alliantie op 

het begeleiden van werkenden bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en gaat later dit jaar de European Digital 

Innovation Hub – een samenwerkingsproject van kennisinstellingen en overheden gericht op de digitalisering van het 

innovatieve MKB - mede dankzij financiering van de provincie van start.  

In de regionale werkgroep Digitalisering werken kennisinstellingen, gemeenten, provincie en relevante stakeholders 

als de U-Tech Community momenteel aan een gedragen visie op digitalisering van de regio Utrecht. In dit verband 

is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de provincie, gemeenten en kennisinstellingen hebben om de 

digitalisering van juist het brede MKB in de regio te faciliteren en te bevorderen. Dit onderzoek is recent afgerond en 

brengt interessante inzichten met zich mee.  Zo kunnen de betrokken partijen – waaronder de provincie en 

gemeenten - verschillende rollen op zich nemen, uiteenlopend van een faciliterende rol tot een meer aanjagende rol. 

Op dit moment staat nog niet vast  welke rol de provincie voor zichzelf ziet weggelegd bij de ondersteuning van het 

brede MKB dat moeite heeft bij een eerste stap in het digitaliseringstraject. Daarover ga ik graag het gesprek aan 

met de commissie-BEM 

Verzoek Werksessie 

Graag wil ik daarom een werksessie organiseren voor de Commissie-BEM om te inventariseren hoe u aankijkt tegen 

de rol van de provincie op dit dossier. Op deze manier kunnen we uw inzichten meenemen bij de definitieve visie. In 

deze sessie willen we het onderzoek aan u presenteren en nader toelichten. Daarnaast willen we u een aantal 

concrete vragen voorleggen, gericht op het vraagstuk hoe actief de provincie het regionale MKB zou moeten bijstaan 

bij de digitalisering van hun onderneming. 

Idealiter horen we of u hierin geïnteresseerd bent. Indien een meerderheid hiervoor openstaat, verzoeken wij de 

Griffie om een moment in te plannen voor deze werksessie. 
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