
Opwaarderingsverzoek en vragen m.b.t. Memo Digitalisering MKB

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

VVD Opwaarderingsverzoek
Met de gedeputeerde willen we bespreken wat de stand 
van zaken nu is; wat is er nu gerealiseerd? En vooral willen
we bespreken op welke manier gezorgd is dat het 
regionale bedrijfsleven echt betrokken is. Nu kan immers 
nog net worden bijgestuurd; bij de presentatie van de visie 
in september is het te laat.

2 Vragen:
Tussen agendering in BEM en einde 3e kwartaal 
(presentatie visie) zitten 3 maanden inclusief 
zomervakantie. Wat is het beeld van de realisatie tot nu 
toe?

Op dit moment is het volgende gerealiseerd;

- Een brede analyse van bestaande initiatieven gericht op 
digitalisering van het MKB in de regio Utrecht;

- Een analyse van het MKB in de regio Utrecht;
- Een inventarisatie van wensen en opvattingen van betrokken 

partijen (kennisinstellingen, gemeenten, Utrecht Tech 
Community);

De verhouding van een regionale visie met landelijk beleid (o.a. 
Nationale Digitaliseringsstrategie) en andere regionale initiatieven (zoals
de Utrecht Talent Alliantie).

3 In de statenbrief staat bovenaan p.2 dat het regionale 
bedrijfsleven actief wordt betrokken bij het opstellen van de
visie. Hoe?

In het opstellen van het beleidsstuk is zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van de bestaande contacten met ondernemers en andere relevante 
bronnen, waaronder;

- De directe contacten met regionale ondernemers van de 
partners in het traject, waaronder de Utrecht Tech Community, 
de ROM Utrecht Region en de Hogeschool Utrecht;

- Relevante ervaringen van projecten gericht op digitalisering van 
het MKB, waaronder regionaal hulpprogramma NuDigitaal, de 
MKB Werkplaats, de Smart Industry Hub en de aanvraag voor 
de European Digital Innovation Hub;

- Recente onderzoeken naar de behoeften van het MKB bij 
digitalisering van o.a. de Kamer van Koophandel en het Comité 
van Ondernemerschap.

1 –  Memo Digitalisering MKB



- Ook in het vervolgtraject wordt het regionale MKB betrokken. 
Op dit moment wordt gedacht aan het benaderen van 
verschillende ondernemersverenigingen, met een uiteenlopend 
karakter en verspreid over de regio. Op deze manier kunnen de 
uitkomsten worden getoetst aan de wensen en behoeften van 
het brede MKB in de regio Utrecht.
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